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AS FORÇAS ARMADAS TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPEDIR,
A QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO DO COMUNISMO NO BRASIL.
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jornal@jornalinconfidencia.com.br

CAXIAS � O PACIFICADOR

Em 2003, por ocasião
 do bicentenário de nas-

cimento de Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de

Caxias, lançamos uma edição histórica co-
memorativa, recordando a verdadeira His-
tória do Brasil, da qual é o seu maior herói.

Considerando o grande sucesso al-
cançado, decidimos, desde então, reeditá-
la anualmente, o que faremos mais uma
vez no próximo mês de agosto, apresentan-
do-a com 28 páginas e reformulada.

Após a leitura, se não guardá-la co-
mo fonte de consultas, repasse-a para um
professor de História do Brasil, para a biblioteca de sua escola ou ainda para
a sua listagem de correspondentes eletrônicos. Desde já, agradecemos.

Edição histórica do Duque de Caxias

UM VERDADEIRO HERÓI  REAPARECIDOS
CONTINUAM

APARECENDO OS
�DESAPARECIDOS�
DA GUERRILHA DO

ARAGUAIA

5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES
BRASIL - CAMPEÃO GERAL
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LIDERANÇA, HIERARQUIA E DISCIPLINA
Apesar de sempre bem conceituadas, a cada dia torna-se mais evidente a fragilidade e o desprestígio das Forças Armadas perante a opinião pública.

A situação é crítica e requer liderança efetiva e urgente, antes que os militares fiquem totalmente a mercê de políticos extremistas e revanchistas.

Genoino: o grande mentor da
Estratégia Nacional de  Defesa

Jobim: o Marechal de Campo

Hoje, qualquer grande empresa, nacional, multinacional ou transnacional, seja de
que natureza for, querendo sobreviver no mercado, tem que buscar padrão de

excelência naquilo que faz. Para isto, realiza planejamento de cunho estratégico, esta-
belecendo fatores críticos de sucesso, políticas, metas e estratégias respectivas, sem
levar em conta personalismos. Uma visão de futuro tem que ser estabelecida e
conhecida por todos, bem como a missão maior da empresa. As estratégias adotadas
são medidas pelos resultados que apresentam. Índices de desempenho são estabe-
lecidos e perseguidos. Seus processos, conjunto de ações que levam a um determi-
nado resultado, mensurável e controlado, são estabelecidos, mantidos estáveis e,
sempre que possível, aperfeiçoados.

Dentro desse contexto, as empresas buscam certificados de garantia de qua-
lidade que incidem sobre seus processos e não sobre
seus produtos como, em geral, erroneamente se pen-
sa. A excelência dos processos e produtos respecti-
vos dependerá, fundamentalmente, de recursos hu-
manos assistidos, valorizados, motivados, instruí-
dos e adestrados, com conhecimento pleno de suas
atribuições e objetivos a atingir. Assim, esses pode-
rão exercer a criatividade que possuem e ter a inici-
ativa de decidir dentro da esfera de sua atribuições,
mantendo ligações não só verticais, mas sobretudo
horizontais, sem que se perca o sentimento funda-
mental e indispensável da disciplina e da hierarquia,
que não são conceitos medievais como muitos que-
rem fazer crer, incluso os que reivindicam, por viés
ideológico, a desmilitarização de organizações mili-
tares ou daquelas controladas por militares.

Para que tudo isso ocorra, há necessidade da
existência de forte exercício da liderança por parte da
cúpula da organização, liderança, também, presente nos níveis subalternos de
direção.

E cabe a esta liderança cultuar tradições e valores presentes e perenes, in-
centivando e fortalecendo o Espírito de Corpo da organização (não o corpora-
tivismo).

Numa organização de caráter militar isso se torna de importância fundamental,
pois, incide com intensidade na mística da organização, função do culto de sua tra-
dições, inclusas as de bem servir e de cumprimento de missão mesmo com o sacrifício
da própria vida.

O acima explicitado é, também, válido para as organizações estatais, as quais,
embora não tenham que concorrer no mercado para sobreviver, correndo o risco de
falência financeira, já que recebem recursos orçamentários, poderão falir moralmente
perante a opinião pública, como já ocorre com inúmeras organizações governamen-
tais, nos diversos campos do Poder. Estas não conseguem cumprir suas respectivas
missões e, ainda, apresentam-se com graves problemas internos, incluso os de ordem
moral. Tais problemas povoam diariamente o noticiário dos meios de comunicação,
fazendo com que a Nação se afogue em lama, inerte, com baixa estima e sem esperança
de dias melhores.

As Forças Armadas brasileiras, sem dúvida, acompanhando as inovações no
campo da gestão empresarial, vêm buscando o que se aproxima do descrito acima. En-
tretanto, nos parece que os resultados obtidos por meio de políticas e estratégias es-
tabelecidas vêm deixando a desejar.

Ao longo dos últimos anos, as Forças Armadas têm sido tratadas pelos
governos que se sucedem como algo de segunda categoria, desprestigiadas como
Instituição do Estado, embora responsáveis, constitucionalmente, pela Sobera-
nia Nacional.

Seus comandantes, rebaixados ao quarto escalão governamental, com baixo
perfil político, foram afastados das grandes decisões nacionais, não participando,
influenciando ou até mesmo não sendo ouvidos em questões e decisões respectivas
a tomar e que afetam diretamente o que é de sua maior responsabilidade: a Segurança
Nacional.

A demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, traduzida por interesses e
pressões internacionais, por irresponsabilidade e afastamento da realidade na-
cional por parte dos ministros do STF e do Governo Federal (o que a realidade
atual comprova) é uma prova inconteste da situação de fragilidade em que se
encontram as Forças Armadas perante um governo cujo objetivo maior é o poder
pelo poder e não um projeto de Nação.

Indícios dessa fragilidade são identificados facilmente, colo-
cando em xeque a posição dos Comandantes das Forças. O primeiro
deles é a subordinação desses Comandantes a um Ministro da De-
fesa que, de forma autoritária, impõe decisões de natureza política
que não encontram eco entre a maioria dos militares.

Apesar das promessas de toda ordem, por anos a fio, os orçamentos são dimi-
nutos, as Forças apresentam-se sucateadas com falta de recursos de toda ordem,
redução de efetivos, falta de uniformes, expedientes reduzidos, evasão de quadros
e conseqüente operacionalidade reduzida.

Nenhuma palavra sobre a recomposição dos ven-
cimentos, os mais baixos, em média, considerando-se
todos os poderes da República e já inferiores aos da
Policia Militar de Brasília, uma afronta aos militares e à
Constituição. Aviltante salário família de 0,16 centa-
vos por dependente. A precariedade da assistência
médica não se justifica pelo que os militares descon-
tam, arcando ainda com 20% do valor das despesas.

Como se permite a entrega do Cel Ustra, como
boi de piranha, à sanha revanchista de débeis men-
tais ideológicos? Como não constar do site do Exér-
cito, entre as datas comemorativas, a da Intentona
Comunista e o 31 de Março de 1964, feitos que
salvaram o Brasil de regimes comunistas, nos quais
tantos militares pagaram com a própria vida?

Um simples monitoramento da internet e as con-
versas intra-muros mostram a insatisfação e revolta
grassando entre os militares, arranhões na disciplina e

na hierarquia, descrédito nas lideranças dos Chefes, aparentemente, acomodados ou
impotentes. A percepção de fragilidade e desprestígio das Forças e de seus Coman-
dantes, por grande parte da população, é notória, pois a mudez que os Chefes militares
se impõem, até mesmo na defesa da Instituição ou em situação de crise, é inaceitável
numa época em que a comunicação é verdadeira arma : explica, explicita, esclarece,
influência, derruba e cria mitos, torna o falso verdadeiro e vice-versa, etc... A mudez,
embora evite a polêmica, transparece, para quem não é bem informado, omissão ou
covardia e, muitas vezes, ratifica o que não é verdade. �Quem cala, consente.�

Alguns poderiam, em contrapartida,
aventar que as pesquisas indicam, hoje, as
Forças Armadas como a instituição mais
confiável pelo povo. Respondo que essa con-
fiança, em maior ou menor grau, não é de hoje
e não é fruto da atualidade, mas foi construída
ao longo dos tempos pela ação moderadora e
pacificadora das Forças Armadas, pelas in-
tervenções ditadas pelo interesse da Nação,
de ajuda e apoio, nos momentos difíceis, às
populações mais carentes em todos os rincões
do País; por serem constituídas por represen-
tantes de todas as camadas da sociedade,
tratados sem qualquer discriminação, pela
reserva moral e intelectual que seus quadros
representam. Tal confiabilidade reside no in-
consciente coletivo da Nação brasileira.

Uma Força Armada não sobrevive sem
mística, fruto das suas ações e da tradição
amealhada ao longo da História. A situação
atual mostra-se crítica.

Cumpre às atuais lideranças, nossos comandantes militares, a quem segui-
remos sem pestanejar em caso de necessidade, zelarem para que essa mística seja
resgatada e permaneça intocável, dando voz à Instituição, mostrando suas
posições, evitando a falência junto a opinião pública, revendo suas estratégias,
buscando novas metas, zelando pela dignidade militar, construindo uma Força
Armada adequada ao perfil político-estratégico do nosso País.
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O Foro de São Paulo, aquela en-
tidadezinha que segundo os emi-

nentes bambambãs do jornalismo bra-
sileiro não tinha importância nem for-
ça nenhuma, aquela organização fan-
tasmal na qual só os paranóicos enxe-
rgavam alguma periculosidade, domi-
na agora metade da América Latina e
não dá o menor sinal de cansaço na
sua marcha para a conquista do con-
tinente inteiro. No Brasil, os partidos
de direita agonizam. Seus líderes se
afobam e se atropelam na pressa obs-
cena de mostrar subserviência ao ven-
cedor.

O homem que en-
tre sorrisos de auto-sa-
tisfação elevou a dívida
nacional à casa dos tri-
lhões, desgraçando as
gerações futuras para
ganhar os votos da pre-
sente, continua sendo
aplaudido como o sal-
vador da nossa econo-
mia e prepara seu rein-
gresso triunfal no Palá-
cio do Planalto. Denun-
ciado à Justiça como
corrupto e corruptor, ri
e aposta, como um ladrãozinho qual-
quer, na lentidão dos tribunais, que
não o pegarão em vida.

Os bandos criminosos, treina-
dos e armados pelas Farc -- por sua
vez amparadas pela benevolência ofi-
cial --, matam 40 mil brasileiros por
ano e, pela força desse exemplo, man-
têm inerme e cabisbaixa uma popula-
ção à qual o governo sonega tanto a
proteção policial quanto os meios de
autodefesa. Nas escolas, as crianças
aprendem a cultuar a sodomia e a des-
prezar a gramática, só fazendo jus aos
últimos lugares nos testes internacio-
nais pela razão singela de que não há
um lugar abaixo do último.

As indústrias chamam técnicos
do exterior, porque das universidades
brasileiras não vem ninguém alfabeti-
zado. Em todo o território nacional,
só três coisas funcionam: a coleta de
impostos, o narcotráfico e o agrone-
gócio, que tapa o rombo aberto pelos
outros dois e é, por isso mesmo, o
mais odiado, o mais xingado dos três.
Os juízes usam a Constituição como
papel higiênico e a única ordem jurídi-
ca que resta é a prepotência dos gru-
pos de pressão subsidiados por fun-
dações estrangeiras.

RETRATO DO BRASIL
As Forças Arma-

das se aviltam, respon-
dendo a cusparadas com
muxoxos e rastejando
ante os que as despre-
zam. A alta cultura de-
sapareceu, há trinta anos não surge
um escritor digno desse nome, as
poucas mentes criadoras que restam
fogem para o exterior ou definham no
isolamento, o simulacro de pesquisa
científica com que as universidades
sugam bilhões de reais do contribuin-
te nada produz que valha a pena ler.

Uma ortografia de loucos aca-
bou se impondo como
lei, assinada, e não por
acaso, por um presiden-
te analfabeto. Um palha-
ço iletrado que se elegeu
por gozação é nomeado,
na Câmara, para a Co-
missão de Cultura, um
cargo para o qual, com
toda a evidência, não se
requer cultura nenhuma.

Nas discussões pú-
blicas, as mentes ilumi-
nadas de comentaristas
e acadêmicos se disper-

sam em mil e um detalhes fúteis,
ostentando falsa esperteza sem ja-
mais atinar com a forma geral do
processo histórico que toda semana
as desmente e as ridiculariza.

E quanto mais erram, mais inte-
ligentes parecem a um público que
elas próprias emburreceram precisa-
mente para isso. Em suma, está tudo
exatamente como há décadas venho
anunciando que ia estar, e só me resta
o consolo amargo de ter tido razão
onde o erro teria sido mil vezes prefe-
rível.

O povo mostrou-se incapaz de
controlar seus governantes, os gover-
nantes incapazes de controlar seus
mais baixos instintos, a elite nominal-
mente pensante incapaz até mesmo de
acompanhar o que está acontecendo,
quanto mais de prever o que vai acon-
tecer em seguida.

O Brasil está dando um espetá-
culo de inconsciência, de insensibili-
dade, de sonsice irresponsável como
jamais se viu no mundo. É um país
que vive de mentiras autolisonjeiras
enquanto naufraga em caos, sangue,
dívidas e abominações de toda sorte.

O povo mostrou-se
incapaz de controlar
 seus governantes, os

governantes incapazes
de controlar seus mais

baixos instintos.
l l l

É um país que vive de
mentiras autolisonjeiras
enquanto naufraga em
caos, sangue, dívidas

e abominações de
toda sorte.

Os últimos governos do nosso país vêm
assumindo, de forma absurda e injus-

tificável, �compromissos� com os centros
de poder mundial, em busca de reconhe-
cimento internacional. Por conta de tais
compromissos foram e são criadas imen-
sas reservas indígenas na Região Norte
e, ultimamente, no Mato Grosso do Sul,
busca-se o mesmo, justamente nas áreas
mais ricas, produtoras de grãos e de gado,
sob os auspícios da FUNAI, sempre
acolitada por órgãos religiosos como a
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e o
Conselho Indigenista Missionário (CIMI),
não por coincidência inspiradores da infeliz
e dramática decisão
de delimitar, em área
contínua, a Terra In-
dígena Raposa-Ser-
ra do Sol.

E quando se
faz referência a pres-
sões externas, não é
por estarmos vendo
fantasmas à luz do
dia, muito pelo con-
trário. No mês de abril
de 2005, Ottomar Pin-
to, então governador de Roraima, declarou
ao jornal Folha de S. Paulo (24/04/2005): O
presidente Lula disse na minha frente e da
bancada que toda vez que ia ao exterior
recebia pressões e reclamações favoráveis
à homologação da reserva (Raposa-Serra
do Sol). Disse que ele tinha pressa em aten-
der a essas demandas.

Tais �demandas�, nas palavras do ex-
ministro José Dirceu em palestra na Federa-
ção das Indústrias do Estado do Pará, em 27
de maio do ano em curso, foram sintetizadas
na afirmação de que Realmente, o estado de
Roraima foi submetido a uma intervenção
do Governo Federal, mas foi para cumprir
as determinações do STF. O Brasil tem que
cumprir compromissos internacionais as-

RORAIMA PERTENCE AO BRASIL?
sumidos para a proteção da natureza e
minorias indígenas. Então, vocês de Ro-
raima podem esquecer a idéia de se de-
senvolver utilizando os recursos mine-
rais, hidráulicos e a produção agrícola.
Roraima só tem 450 mil habitantes, se
sobra (sic) apenas 6% da área, tem que
pensar em outra forma de desenvolver o
estado.

No mês seguinte, visitando Roraima
em razão das enchentes que assolaram o
estado, o ministro da Integração Nacional,
Fernando Bezerra, deu mais uma prova da
submissão do País a interesses externos ao
afirmar, segundo a Folha de Boa Vista de 10

de junho, que... a po-
pulação de Roraima
está pagando o preço
em função da necessi-
dade nacional de res-
peitar o conceito de
desenvolvimento sus-
tentável... tem que ser
considerado que o
bioma da Amazônia
é um dos mais impor-
tantes do planeta e
esse seria um preço a

se pagar.
Para atender às �demandas� das na-

ções poderosas que desejam ter a Amazô-
nia como uma reserva estratégica de recur-
sos naturais, o Governo Federal dá uma ex-
plícita demonstração de que submete o Bra-
sil e os brasileiros às pressões externas.
Diante disso, só resta fazer nossas as pala-
vras do ex-pecuarista e hoje vendedor de
churrasquinho em Boa Vista, Wilson Alves
Bezerra: O que o governo fez comigo me dá
vergonha de ser brasileiro.

Há que reagir e reafirmar que tal sub-
missão a interesses externos, por todos os
títulos absurda e injustificável, precisa ter
fim, pois o Brasil é de todos os brasileiros e
não propriedade de uns poucos.

E aconteceu o que se previa. Depois do voto romântico e impatriótico do
Ministro Ayres Brito, acompanhado por quase todos os outros do STF (a honrosa
exceção foi o voto do Ministro Marco Aurélio), quanto à demarcação da Reserva
Raposa Serra do Sol, em área contínua, a miséria tomou conta da Reserva. Os
arrozeiros e não-índios foram expulsos, o que ocasionou grande perda econômica
para o já pobre estado de Roraima e hoje infestam a periferia de Boa Vista, muitos
- inclusive indígenas - sobrevivendo da exploração dos lixões da Capital do estado.

Tal deprimente situação foi mostrada, recentemente, pela revista "Veja" e
em três competentes reportagens da TV Bandeirantes que obtiveram grande
repercussão. Diga-se que a colossal Reserva, para cerca de 18.000 índios, localiza-
se em faixa de fronteira e é riquíssima em minerais estratégicos (o que atiça ainda
mais a cobiça internacional) mas nada disso interessou aos integrantes de nossa
Corte Suprema de Justiça, nem às autoridades governamentais que, antes, a
homologaram.

Hoje, evidencia-se o tremendo erro cometido e, o que poderia ser um bene-
fício para os indígenas, tornou-se em um prejuízo para eles e para todos, e um
desastre para a economia do mais novo e pobre estado da Federação, que vem se
inviabilizando como ente federativo. E o pior: o fracionamento do País pode sim,
ocorrer, com a criação de "nações indígenas" que terão o apoio de ONGs nacionais
e estrangeiras e de países hegemônicos. Que Deus nos acuda!

As "orelhas"
de Roraima

Ianomami

NOSSO COMENTÁRIO
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�PRINCÍPIO GULAG�

Ao patrocinar a
corrupção po-

lítica dizendo sem-
pre que nada sabe,
nada viu; ao institu-

cionalizar a prática de comprar parlamenta-
res que foi apelidada de �mensalão�; ao
abençoar companheiros aloprados; ao pre-
gar que �se todo mundo faz nós também
podemos fazer�; ao proteger o assassino
Cesare Battisti rompendo tratado internaci-
onal ou acolher bandidos das Farc, ele
sinalizou que tudo pode ser praticado impu-
nemente. Acrescente-se que no momento a
impunidade foi reforçada pela última inven-
ção jurídica, segundo a qual, praticamente
ninguém vai preso e quem está preso vai ser
solto.

Lula da Silva, é claro, não inventou a
corrupção brasileira, mas a elevou a um grau
assustadoramente alto. Ho-
je, só não rouba quem é ho-
nesto por princípio, por ber-
ço, por caráter. Porque as
oportunidades estão escan-
caradas para quem quiser e,
detalhe, sem riscos.

O ex-presidente, que
aparece ostensivamente
quando sua afilhada política
fraqueja e vacila, o que tem
sido uma constante, indicou
os principais ministros do
atual mandato, companhei-
ros que já o haviam servido. Entre eles, o re-
incidente Antonio Palocci, querido do mer-
cado, mas famoso, entre outros casos, pela
quebra do sigilo bancário do caseiro Fran-
cenildo o que no governo Lula ensejou sua
queda. Como pessoas dificilmente mudam,
Palocci despencou novamente envolvido
numa cadeia de ilegalidades que foram far-
tamente noticiadas e documentadas pela
imprensa. Como aconteceu com Lula da Sil-
va, para que Rousseff não fosse atingida,
Palocci bateu em retirada. Isto se deu de
forma triunfal, em auditório estrategicamen-
te lotado com sabujos palacianos que aplau-
diram Palocci delirantemente.

Escândalos, que durante os dois man-
datos de Lula da Silva explodiram em escala
nunca vista continuam atingindo altas au-
toridades, que seguem impávidas no país
onde tudo é permitido. Se a pessoa é �amiga
do rei�, pode ficar sossegada.

Esse, por exemplo, é o caso do gover-
nador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que
se veio à televisão execrar os bombeiros aos
quais paga salário de R$ 950,00, chamando-
os de vândalos e delinquentes, não apare-
ceu para explicar suas nebulosas ligações
com a iniciativa particular. As �zelite�, como
diz Lula da Silva, o que significa na língua
�petê� os �malditos capitalistas� que sus-
tentam campanhas milionárias, inclusive,
as presidenciais, tendo depois sua �justa�

paga em bilhões através de favorecimentos
públicos.

Junte-se ao espetáculo da avassa-
ladora corrupção, o do cinismo extremo. Re-
centemente isso pode ser ilustrado pela
performance do ministro Aloísio Merca-
dante que, acuado pelo fogo amigo, negou
ter chefiado o �Dossiê dos Aloprados�,
sórdida montagem de dados falsos que vi-
sava derrubar a candidatura do tucano José
Serra ao governo de São Paulo. Aliás, desse
tipo de dossiê o PT entende.

No país onde existe licença para rou-
bar e para matar; que direitos humanos são
apenas para bandidos; que é claro o objeti-
vo de manter as novas gerações na ignorân-
cia ensinando que o certo é o errado, que 10
� 7 = 4; que a sociedade se encontra moral-
mente corrompida não sabendo mais dis-
tinguir entre o certo e o errado; outro

enorme malefício, pouco no-
tado, é inoculado pelos �in-
telectuais orgânicos� petis-
tas. Vou chamá-lo de �prin-
cípio gulag�.

Este termo pertence a
Vladmir Bukovsky, autor do
�Tratado de Lisboa�, dirigi-
do aos portugueses e aos
demais europeus. Afirma o
autor: �Na URSS tínhamos o
gulag�. �Creio que ele existe
também na UE, mas um gulag
intelectual, designado por po-

liticamente correto�.
De forma impressionante essa carac-

terística se adequa com perfeição também
ao Brasil, pois conclui Bukovsky:

�Experimentem dizer o que pensam
sobre questões como raça e sexualida-
de�. �Se suas opiniões não forem �boas�,
ou seja, não forem politicamente corre-
tas, vocês serão marginalizados�. �E isto
é o começo do que podemos chamar de
princípio gulag, ou seja, o começo da
perda da liberdade�.

Lula da Silva diz que não é de es-
querda e o PT, para conquistar o poder
máximo da República, acalmou o sensível
mercado. Curiosamente, porém, o PT age
com métodos totalitários, pois a propa-
ganda anestesiou a sociedade que se
quedou extasiada diante da retórica infla-
mada de um pequeno Hitler terceiro-mun-
dista. Ao mesmo tempo, palavras perver-
tidas apareceram com uma visão deslocada
que deforma a perspectiva de conjunto. O
PT criou uma �novilíngua� adaptada ao
politicamente correto. Assim, somos con-
frontados a um astigmatismo social e polí-
tico. Enxergar de outro modo seria precon-
ceito o que acarreta autocensura. A conti-
nuar assim o PT não sai do poder nem daqui
a vinte anos.

O Brasil está vivendo uma verdadeira septicemia corruptiva,
uma infecção moral generalizada, cujo maior fomentador

tem sido o ex-presidente Lula da Silva.

Escândalos, que durante
os dois mandatos de Lula
da Silva explodiram em

escala nunca vista
continuam atingindo
altas autoridades, que
seguem impávidas no

país onde tudo é
permitido. Se a pessoa é

�amiga do rei�, pode
ficar sossegada.

O DNA DO PETISMO
Não tardou para que o puritanismo político prometido pelo

PT se transformasse em �peleguismo� desenfreado. Pra
manter-se no poder, tudo vale, inclusive agredir,

seguidamente, os princípios da ética e da honestidade.

Em maio deste ano, divulguei um texto
que denominei �A VERGONHA QUE

ERA POUCA SE ACABOU�, parafrase-
ando uma conhecida cantiga de rodas e
tratando da sucessão interminável de
escândalos que povoam a administração
petista, desde o primeiro, mais surpreen-
dente, mais escandaloso, mais escabro-
so de todos � o que ficou conhecido por
�mensalão�. Sem sombra de dúvida, aque-
le episódio se constituiu em uma das mais
vergonhosas atuações de um partido
político na história republicana brasilei-
ra.

�Trata-se da mais grave agressão
aos valores democráticos que se possa
conceber. No momento em que a consci-
ência do representante eleito pelo povo
é corrompida em razão do recebimento de
dinheiro, a base do regime democrático é
irremediavelmente ameaçada�, afirmou o
Procurador-Geral da República, Dr Rober-
to Gurgel, nas suas alegações finais so-
bre o caso, enviadas ao STF.

Essa monstruosidade cometida con-
tra a ética foi perpetrada, recorde-se bem,
pelo partido que subiu ao poder com o
discurso de que iria modificar os viciados
costumes políticos brasileiros e erradicar,
de vez, a corrupção no trato da coisa públi-
ca. Mas, infelizmente para os cidadãos ho-
nestos que acreditam no bem e no direito,
aconteceu o inverso. Foi um dos mais re-
tumbantes casos de estelionato eleitoral de
que se tem notícia no país.

Após assumir o poder, pouco a
pouco, o PT começou a tomar a feição do
antigo PTB getulista, em que o peleguismo
passa a ser a marca mais visível. Com an-
tigos sindicalistas refestelados em pos-
tos importantes em ministérios e estatais,
nutridos com polpudos salários, a antiga
austeridade moral, que chegou a enganar
a muitos, veio por água abaixo. O purita-
nismo rapidamente cedeu lugar a um
peleguismo desenfreado.

No artigo acima citado procurei
mostrar, relembrando alguns dos males pra-
ticados pelo governo petista, que a vergo-
nha ao ver-se nas manchetes dos jornais e
revistas, por partici-
par de atos de corrup-
ção, tinha-se acaba-
do completamente en-
tre petistas e aliados.
Após a divulgação, al-
guns amigos me lem-
braram que se tivesse es-
perado um pouco mais
teria o caso Palocci pa-
ra relatar. É verdade! E
um tanto mais de espe-
ra e seria o escândalo
do Ministério dos Trans-
portes que estaria à dis-
posição.

O enriquecimen-

to estrondoso de Palocci
que conseguiu multiplicar
por vinte seu patrimô-
nio em escassos quatro anos foi emble-
mático. Parece que não houve o menor
constrangimento para chegar a tal enri-
quecimento. Mais do que isso, faltou
qualquer resquício de vergonha nas ten-
tativas de explicá-lo à opinião pública.
Ou consideraram-nos perfeitos idiotas, a
ponto de acreditarmos em argumentos
tão inverossímeis, ou passaram a se con-
siderar acima do bem e do mal e a não ligar
mais ao que possa pensar o povo brasi-
leiro.

Quanto ao Ministério dos Transpor-
tes, poderia alguém afirmar que os fatos
foram protagonizados por membros do
PR e não do PT. Acontece que todos eles
foram escolhidos por Lula e mantidos
nos cargos por Dilma. Sem dizer, como
não poderia ser ao contrário, que tem petista
também envolvido. E pôde-se observar,
ainda, a atitude oscilante da presidente.
Primeiro, intervém no Ministério dos
Transportes, mas diz que o ministro está
prestigiado para, pouco tempo depois,
demiti-lo. Uma vez destitui liminarmente
todos os servidores citados como envol-
vidos em corrupção pelos órgãos de im-
prensa, para, logo em seguida, convidar
um senador, no mínimo suspeito, para
ministro. Inicialmente, afasta o diretor-
geral do DNIT, para, no momento seguin-
te, declará-lo em férias, quando ameaçou
contar tudo que sabia e, em nova oportu-
nidade, outra vez declarar intenção de
exonerá-lo.

Assim, pode-se notar que era falso
o discurso exposto à exaustão, colocan-
do o partido como força do bem, enquan-
to era oposição. O que está no DNA do
PT, na realidade, é a fome pelo exercício
do poder pelo poder, permitindo a manu-
tenção dos �companheiros� em altos e
bem remunerados cargos. Para conse-
guir tal intento tudo vale, inclusive agre-
dir, seguidamente, os princípios da ética
e da honestidade.
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* Por  Jarbas
Passarinho

Acuse-os do que você faz.
Xingue-os do que você é.

Lenine

* Coronel - Foi ministro de Estado,
governador e senador pelo Pará.

 * Maria da Graça
Lisboa Pereira da Silva

 *Pedagoga
Guia de turismo internacional

E mail : gracalisboa@terra.com.br

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

Consulte: graca@exodus.tur.br  Tel.: (31) 2125-3939 / 9687-9043

Ao sobreviver à imi-
    nência da morte, vi-

eram à minha  mente as
memórias de François-
René Chateaubriand,

Mémoíres d´outre-tombe, que escreveu es-
perando que as suas duas mil páginas vies-
sem a ser editadas post mortem. A vida, po-
rém, durou mais que o esperado, ao contra-
riar seu desejo, de não ter de enfrentar as
criticas inevitáveis, bem assim as idéias
polêmicas, que sucederiam à edição do mais
erudito estudo do século 19 na Europa.  Há
casos em que  o autor exige seja o livro edita-
do depois de sua morte. Prefiro os autores
que publicam seus livros em vida, correndo
o risco de provocar contestação de suas
ver-sões, especialmente quando importan-
te para o julgamento da história. Publiquei
minhas memórias em 1997. Foram quarenta
anos de minha participação, como protago-
nista ou �espectador engajado�, para plagi-
ar Raymond Aron, em passagens históricas
da República. Devo a Deus a prorrogação
do tempo de minha existência, graças à efi-
ciente assistência médica e às orações de
parentes e múltiplos amigos. Ovídio, o muito
louvado poeta romano dos amores, disse a
um jovem: �Enquanto tiveres prestígio  e
riqueza, estarás cercado de amigos, mas
quando perderes o poder ficarás só�. Te-
nho boas razões para discordar do bardo
que o Tesouro da Juventude me revelou na

AO SOBREVIVER À IMINÊNCIA DA MORTE

adolescência. De riqueza sempre fui des-
provido, mas a atividade política, capricho-
sa e incerta, �sujeita às circunstâncias por
vezes pequenas e miseráveis�, como Ana-
tole dizia ser a glória literária, me trouxe o
fugaz poder temporal. Sempre o exerci ser-
vindo à política e não da política, como
distingue Max Weber uma da
outra conduta. Sem riqueza e
sem poder, porém, não fiquei
só. Falsos amigos, a política
já me fizera perdê-los. Os gre-
gos nos ensinaram que a na-
tureza humana é falta da von-
tade de desprezar o poder e,
quando a conquista, negli-
gencia a lealdade. Cícero, há
106 anos antes de Cristo, nos
deixou a advertência: �É na
adversidade que se reconhe-
ce o verdadeiro amigo�. No ostracismo,
ficaram-me os amigos provados e - o que é
mais � ganhei novos. Devo-lhes gratidão
por orarem por mim e por minha recupera-
ção.

A sobrevivência dá-me oportunida-
de de reler autores que me fascinaram. Aca-
bo de chegar ao fim do livro em que André
Maurois, já velho de oitenta anos, aconse-
lhava  um jovem de vinte. Não ouso imita-lo,
pois os conselhos de velho são como o sol
friorento de inverno: iluminam, mas não
aquecem. A edição é de 1966 e os valores de

1789 evoluíram muito ao longo de  mais de
dois séculos decorridos desde então. Deti-
ve-me, porém, na página em que ele trata das
palavras esquerda e direita. Já não guarda-
vam �sustentou- o sentido ideológico que
adviera da Revolução Francesa. Leste e o
Oeste já haviam alterado princípios e até

dogmas que vinham do sécu-
lo XIX, modificado seus sis-
temas políticos e econômicos.
O Ocidente, domínio da livre
empresa, já admitira inumerá-
veis intervenções do Estado,
e o Leste, império do socialis-
mo, tolerara  e encorajara mé-
todos ocidentais na econo-
mia.

Hoje, quase meio sécu-
lo após Maurois, a China co-
munista adotou a economia

de mercado e incluiu, na sua Constituição,
o Direito à Propriedade Privada, que Marx
via como a �fonte de todos os vícios e mal-
dades� da burguesia. Gorbachev, em suas
Avant-Mémoires, escreve que �a antino-
mia socialismo/capitalismo, que impera
desde a metade do século XIX, me  parece
caduca�. Bobbio, um socialista democrá-
tico, reconhece: �Nenhuma pessoa de
esquerda pode deixar de admitir que a
esquerda de hoje não é mais a de ontem�.
A paixão pela querela, porém, persiste.
Conclui Maurois: �São, sobretudo, pala-

vras que nos dividem. Os interesses transi-
gem sempre, as paixões jamais�.

Maurice Duverger, de esquerda, na
Introductiion à la politique, ensina que a
convergência das evoluções do Leste e do
Oeste para um socialismo democrático é
inevitável. Mas fez  a ressalva: �Os socialis-
mos do Terceiro Mundo serão necessaria-
mente autoritários�. O tempo confirmou sua
profecia. Samuel Huntington, de direita,
previne contra conclusões prematuras quan-
to ao colapso da União Soviética: �Come-
morar o cortejo do féretro do comunismo� é
um erro.Outro é afirmar como inevitável a
passagem direta do declínio do comunismo
para o triunfo global do liberalismo�. O
mundo vive a ressaca da utopia comunista.
Jacob Gorender, que foi da esquerda radi-
cal, já publicou Marxismo sem utopia,  mar-
xismo depurado, libertado do determinismo
do materialismo histórico, um socialismo na
democracia pluralista.

Em vez do �fantasma do comunismo
que percorre a Europa�, de que fala o Mani-
festo de 1848, o fantasma que ameaça o
mundo é a maior das potenciais catástrofes
atuais, a da aniquilação da vida terrena  pelo
emprego, em caso de guerra, dos artefatos
nucleares. Releio Maurois: �O perigo do
aniquilamento do mundo reside em que
temos os meios físicos de destruir a civiliza-
ção e a espécie, mas não temos os meios
morais de nos opor a essa destruição�.

Estive gravemente enfermo, por mais de um ano. Ausentei-me do espaço que este conceituado matutino
(Correio Braziliense) me concedia, sem restrição de qualquer natureza, para expor meu pensamento.

�É na adversidade que
se reconhece o

verdadeiro amigo�. No
ostracismo, ficaram-me
os amigos provados e - o

que é mais � ganhei
novos. Devo-lhes

gratidão por orarem por
mim e por minha

recuperação.

Há muitos anos  viajo pela Argentina, mas
desta vez decidimos conhecer a cidade

balneária de Mar del Plata.
Saímos da estação rodoviária do Retiro,

em Buenos Aires, e em menos de 5 horas, num
confortável ônibus de 2
andares com visão pano-
râmica , percorremos os
400km numa auto-pista
maravilhosa, estrada de
fazer inveja aos corrup-
tos do DNIT e às obras
do PAC. A surpresa foi
imensa ao me deparar com
uma cidade moderna, cos-
mopolita, que no verão
abriga  mais de dois mi-
lhões de habitantes.

Mar del Plata e um
dos maiores portos pes-
queiros e também onde se
localizam os melhores
cassinos da Argentina.

Nos hospedamos
no Hotel Riviera, bem lo-
calizado, em frente ao Cassino Central.

Nosso objetivo era visitar amigos que
não víamos há muitos anos e que nos recebe-
ram com a maior gentileza e carinho.

Mas para se conhecer uma cidade, nada
melhor que fazer uma visita guiada.

MAR DEL PLATA - A pérola do Atlântico sul
Realmente, nos surpreendemos com a

cidade muita limpa, bem planejada e com
diversas atrações, principalmente na vida
noturna e eventos culturais, com apresenta-
ções teatrais, apesar de ser inverno com dias

muito frios e chuvosos.
Em nossa visita, es-

tivemos no Santuário de
Lourdes, local de peregri-
nação de muitos turistas e
também de argentinos, vi-
sitamos o  porto, onde es-
tão instaladas  diversas lo-
jas vendendo frutos do mar
e também mercado com
peixes frescos de diversas
variedades e da melhor qua-
lidade.

Neste local, encon-
tramos  leões marinhos que
faziam a alegria dos  turis-
tas, crianças e adultos, e
eram alvo de muitas fotos.

Seu comércio é mui-
to elegante e sofisticado,

com preços bastantes acessíveis, principal-
mente de roupas e calçados, neste momento
valendo a pena fazer compras com o câmbio
a nosso favor.

Os cafés e confeitarias são o ponto alto
da cidade e um grande hábito do argentino é

sentar em um deles e comer uma factura. As
mais conhecidas são as medialunas (tipo
croissant francês), uma verdadeira delícia. E
outra pedida é visitar o Havana,  com suas
guloseimas à base de doce de leite, como
alfajores, chocolates e "mil hojas". Não saia da
cidade sem experimentá-los ou comprar uma
caixa para presentear seus familiares.

A gastronomia divide-se entre os frutos
do mar e a carne, onde  a ótima culinária   é
característica  de seus inúmeros restaurantes,
especialmente os localizados  na orla marítima.

Uma boa pedida é comer um gostosa

parrillada, pois a carne
argentina devido às suas
ótimas pastagens, dife-
re de outros paises.

O que mais nos
encantou nesta maravi-
lhosa cidade, foi um dia
passado no  campo, vi-
sitando a estância, de nossa amiga, criadora de
cavalos crioulos.

Lá, além de desfrutar da companhia dos
amigos, degustamos um ótimo assado, regado
de um excelente vinho nacional e deliciosas

sobremesas. Fizemos um recorri-
do pela estância  conhecendo suas
diferentes raças  de gado e de ove-
lhas, assim como os belos exem-
plares de cavalos crioulos, adestra-
dos para a  lida no campo.

 Esses  dias em Mar del Plata
foram inesquecíveis, saímos de lá
com um desejo de voltar durante o
verão para conhecer as suas lindas
praias e mergulhar nas suas águas
geladas, limpas e mansas, quando
triplica a sua população,  lembran-
do Cabo Frio/Búzios na mesma
época.

Santuário de Lourdes

Leão marinho no Porto de Mar Del Plata
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REAPARECIDOS

- "Saí correndo. Meu revólver caiu e
voltei para pegá-lo. Sônia ficou e trocou
tiros com eles. Não consegui dar um tiro.
Sentia vento de bala passando do meu lado.
Pensei que estava varado. Foram 45 minutos
de tiros"- revelou José Wilson Brito, o Ilsinho,
que não viu "Sônia" ser morta pelos militares.

Depois de quase ter morrido nessa oca-
sião, Wilson decidiu ir embora, mas diz que não
conseguiu ser liberado pelos guerrilheiros. Numa
última tentativa, revelou que planejava matar o
comandante do Destacamento A, André Grabois,
o Zé Carlos. Foi liberado e acompanhado até
certo ponto da mata, quando teve de devolver
seu revólver a Grabois.

"Fiquei com medo de me matarem."
Wilson vai entrar com pedido de inde-

nização na Comissão de Anistia. Ele afirma
que o tempo que passou com os militares
também não foi fácil.

Outro �desaparecido� que
vai ser indenizado foi �descober-
to� pelo Exército, é o ex-guerri-
lheiro e ex-lavrador Josias Gon-
çalves de Sousa, conhecido por
Jonas, 68 anos, revelou dois se-
gredos que guardava havia 35 anos:
foi ele quem enterrou o mais fa-
moso guerrilheiro do PCdoB no
Araguaia, Osvaldo Orlando da
Costa, o Osvaldão.

E muitos outros "desapa-
recidos" irão ressurgir sucessiva-
mente.

O ministro, senador quatro vezes, ex-
governador Coronel Jarbas Passarinho, em
entrevista a um jornal jogou luzes num dos
maiores mistérios envolvendo comunistas e
militares.

Ele revelou detalhes que reforçam a
suspeita de que ainda estão vivos alguns
guerrilheiros do Araguaia, que hoje, mais de
34 anos passados do fim do conflito, fre-
qüentam todas as listas de desaparecidos
políticos.

�Recebi, em 1973, um pedido do Ban-
deira (general Antônio Bandeira, ex-coman-
dante do Comando Militar do Planalto, já
falecido) para dar emprego a cinco guerri-
lheiros arrependidos - lembra Passarinho. -
Eram todos jovens e foram empregados no
Setor de Comunicação do Ministério da Edu-
cação e Cultura quando eu era o titular da
pasta.

O assunto foi tratado à época como
segredo militar, para proteger a decisão de
Bandeira e, ao mesmo tempo, garantir a
privacidade dos ex-guerrilheiros�.

CONTINUAM APARECENDO OS �DESAPARECIDOS�
DA GUERRILHA DO ARAGUAIA

* Lício Maciel

A possibilidade de ex-
guerrilheiros estarem vivos
alimenta boa parte dos pes-
quisadores que se dedicam
às investigações sobre o período da luta arma-
da. O mistério encontra respaldo na falta de
informações sobre o paradeiro dos �desapa-
recidos�, muitos deles ativistas recrutados
pelo PCdoB que desapareceram na Guerrilha
do Araguaia.

Passarinho tem três certezas sobre o
pedido de Bandeira: eram cinco homens, esta-
vam arrependidos e tinham sido presos no
Araguaia. �Lembro que o Bandeira estava
convencido de que os jovens haviam se arre-
pendido mesmo e que queriam, sinceramente,
mudar de vida�- relata o ex-ministro.

O episódio teria ocorrido em 1973 e
Passarinho diz que nunca soube os nomes dos
tais guerrilheiros. Lembra que, depois de te-

rem sido apanhados na área
da guerrilha, foram transfe-
ridos para o Pelotão de In-
vestigações Criminais
(PIC), em Brasília, onde pas-
saram por sessões de inter-
rogatório até serem ouvidos
pelo general Bandeira.

Passarinho afirma que
encaminhou os nomes a uma
servidora responsável pelas
revistas que o MEC editava
e esta providenciou a lota-
ção dos novos funcionários

do governo militar. Mais tarde um deles foi
encaminhado para um jornal de Brasília, onde
teria trabalhado como jornalista.

Ainda diz que foi ele mesmo quem
pediu a um dos diretores do jornal o emprego
para o rapaz.

�Desde que deixei o MEC nunca mais
soube o que aconteceu com eles. Devem estar
por aí� - diz o ex-ministro.

Se aparecerem, serão condenados ao
justiçamento, claro.

Passados mais de trinta anos da vergo-
nhosa derrota no Araguaia, eles, os derrota-
dos, ainda carregam um ódio doentio contra os
que lhes deram a anistia e a oportunidade de
se reajustarem à sociedade. Durante a luta não
realizaram um ataque sequer e seus atos can-
tados hoje como heróicos foram sempre à
traição. Seus sobreviventes descambaram para
o que estamos vendo hoje: corrupção de-
senfreada em todos os setores em que se
metem, subornos, assassinatos de correligio-
nários.

* Coronel Reformado

GUERRILHA  DO  ARAGUAIA
O livro de autoria do Coronel Lício Maciel

poderá ser adquido pelo
e-mail:  liciomaciel@gmail.com,

ao  preço de R$ 35,00 (postagem inclusa)
Adquira este livro, leia e divulgue o

"Relato de um combatente".

O desaparecido Ilsinho
localizado na operação

conduzida pelo Grupo de
Trabalho Tocantins, em
2009, junto com o Jonas

PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA CORRRUPÇÃO

Simplesmente ridícula, falsa, fantasiosa e irreal a apresentação televisiva do filme
publicitário, �ensinando� aos futuros recrutas das Forças Armadas, o proce-

dimento para o alistamento militar.
Se já estão em forma, o que ensinar? Tal obra prima deve ter sido idealizada

no Ministério da Defesa (pelo END, José Genoíno ?) e não exprime a realidade: é mais
do que sabido que todo brasileiro, no ano em que completa 18 anos, apresenta-se na
Junta Militar de sua cidade, obrigatória e isoladamente , dentro de um prazo pré-
determinado , quando o seu CAM � Certificado de Alistamento Militar é carimbado com
o local e data/hora da futura apresentação, em uma organização militar.

SIM , SENHOR !! Mais dinheiro jogado fora....

SERVIÇO MILITAR NA TELEVISÃO

NR: O Ministro petista aceita "agrado" de advogado do réu. Onde estão a
OAB, o Ministério Público, a Procuradoria da República, o próprio STF, a

Comissão de Direitos Humanos, a UNE, a ABI,  que não se manisfetam?

IMPRESSIONANTE!
Ponte sobre o rio Guaíba sairá cinco vezes mais cara
do que a maior ponte do mundo sobre o mar, na China

Só no Brasil a nova ponte do Rio Guaíba não é o caminho mais curto entre o
Ministério dos Transportes e a penitenciária

O governo da China inaugurou a ponte
da baía de Jiaodhou, que liga o porto

de Qingdao à ilha de Huangdao. Construído
em quatro anos, o colosso sobre o mar tem
42 quilômetros
de extensão e
custou o equi-
valente a R$
2,4 bilhões.

O DNIT
escolheu o pro-
jeto da nova
ponte do Guaí-
ba, em Ponte
Alegre, uma das mais vis-
tosas promessas da can-
didata Dilma Rousseff.
Confiado ao Ministério
dos Transportes, o co-

losso sobre o rio deverá ficar pronto em
quatro anos. Com 2,9 quilômetros de ex-
tensão, vai engolir R$ 1,16 bilhões.

Intrigado, o matemático gaúcho
Gilberto Flach resolveu estabe-
lecer algumas comparações en-
tre a ponte do Guaíba e a chine-
sa. Na edição desta segunda-
feira, o jornal Zero Hora publi-
cou o espantoso confronto nú-
merico resumido no quadro
abaixo:
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O Reino Unido tem dado provas de
compromisso com a democracia

através da história. Aliás, o regime do
povo pelo povo teve sua melhor defi-
nição no século passado por Winston
Churchill, que o denominou de �o pior
de todos, salvo os demais implanta-
dos até agora�.

Democracia é um regime associ-
ado à liberdade de expressão, de em-
preender, do respeito à propriedade,
ao pluralismo religioso e ideológico.
Mas é, sobretudo, no cumprimento
das leis. E estas garantem os valores
democráticos, nos quais se inclui o
respeito aos símbolos nacionais e à ordem.
Londres é referência mundial nas passeatas
organizadas, garantidas por policiamento e
sem prejudicar a vida da cidade. Tudo pode
ser feito e dito, mas em ordem e respeito ao
próximo. E, quando partem para a baderna,
a Polícia sabe agir dentro de sua missão.

Nesse Brasil em que vivemos, a de-
mocracia é violentada. Basta ver a tolerân-
cia com a desordem, com a ocupação de
espaços públicos � inclusive, universida-
des � por baderneiros que impõem prejuí-
zos materiais de monta e ficam na impunida-
de.

Nos últimos governos, tivemos exem-
plos de fraqueza e cumplicidade pela omis-
são do poder público realmente lamentá-
veis. Primeiro, a invasão e ocupação, com
saque inclusive, de propriedade parcial do
então presidente da República Fernando
Henrique Cardoso. Ninguém foi preso e
processado, segundo se sabe. O noticiário
sobre o crime foi farto, documentado em
fotos e filmes. O Brasil inteiro viu baderneiros
(ou bandidos?) no sofá da fazenda do pre-

PROGRAMAÇÃO
Todos os domingos,

  às 20:00 horas

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

Mais de oito anos,
       quase uma dé-

cada, e o país mergu-
lhado numa empu-

lhação de democracia, às escâncaras! No
âmbito da verbalização, o subgoverno,
pretenso pós-modernizador, pratica cons-
tantemente o gramaticídio, quando as
palavras, na semântica tortuosa das ora-
tórias dos políticos e do governo, são
letalmente feridas, segundo interesses
reivindicatórios e bajulatórios da oca-
sião.

É um monólogo de araras, no qual
se constata que o país só tem poderosos,
mas não Poderes. Todos em defesa das
mesmas teses amorais, pois sofreram, pre-
ventivamente, mimetização comporta-
mental.

Por serem as reproduções, simula-
cros da realidade, não se
pode considerar, portan-
to, �democracia�, a aber-
ração que se impinge à
nação. Não se pode con-
siderar �Congresso�, um
ajuntamento de espéci-
mes sem qualificação pa-
ra ali estarem. Não se
pode considerar �Execu-
tivo� a cabeça de Governo que recua de
suas decisões a todo instante, por impo-
sição de um partido. Não se pode consi-
derar um �Supremo Tribunal Federal� o
que usa a Constituição como pretexto
para oratória sofística, ignorando que há
vida inteligente no meio da população
ovelhum. Não se pode considerar �Im-
prensa Livre� quando um editorial de-
fende não sei por que razões o STF, hoje,
apenas, sigla, já perdidas as suas fun-
ções. (O Globo, 17/6/2011, p. 6)

A sofística dos medíocres repre-
sentantes desta nação fez da Constitui-
ção um equipamento pendular para justi-
ficar as constantes oscilações de posi-
ção, de acordo com o lado que faça tilintar,
mais sonoramente, as moedas benfazejas,
transformadas em privilégios difíceis de
recusarem, pelo hábito de aceitá-los.

O falacioso ex-Supremo se agarra
ilicitamente à letra constitucional para
torcê-la, pisoteá-la e transformar �li-
berdade de expressão� em apologia à
cannabis e a outras tantas aberrações,
combatidas pelos incansáveis defenso-
res da nação, no espaço virtual. Não tem,
contudo, este �Supremo�, a mesma de-
senvoltura interpretativa, dentro dos

SIMULACRO DE GOVERNO

cânones verdadeiramente constitucio-
nais, no momento de defender a integri-
dade territorial, cedendo à intromissão de
forças externas na soberania nacional.
Não esqueçamos a Raposa!

Não para por ai o palavrório aparen-
temente desarticulado. Os pequenos se-
nadores desta república traída não preci-
sam mais discutir o fim do sigilo eterno
dos documentos referentes à soberania
nacional. De forma capciosa, foram indi-
cando dados das tais Cartas de Frontei-
ras que não poderiam vir a público. Como
não, se já foi citado pela imprensa o que
seria sigiloso? Interpretando-se o dis-
curso político dos simplórios senadores,
chega-se a pensar que, naquele momen-
to, ao fornecerem indícios sincopados
aqui e ali, lançados ao ar, davam indica-
ções perigosas de estarem disponíveis a

uma troca de ideias. Se não
desejam uma interpretação
virulenta de mercenaris-
mo, limitem-se ao neces-
sário, eliminem a verborra-
gia de suas retóricas equí-
vocas, já que mal sabem
usar a língua.

A vacilante Rous-
seff aceita o fim do sigilo

perene de documentos que desenharam
as fronteiras do país, mas, opostamen-
te, segundo a Veja.com (28/6/2011),
�pede à base que mantenha sigilo so-
bre as licitações�. Escancara os arqui-
vos sobre a soberania do Brasil (que
não lhe pertence), aponta aos amigos
de lá as brechas por onde devem entrar,
cedendo, com submissão, aos seus
iguais. Para esconder os rombos do
erário, quanto às licitações, declara si-
gilo, este sim, eterno.

A simulação de que estão empe-
nhados em governar para o país e não
no interesse próprio não resiste à leitu-
ra de suas frases mal-estruturadas,
condenatórias do que lhes vai na alma.
Chega-se, então, à dissimulação, mar-
ca cultural dos políticos brasileiros,
alheios aos interesses da nação, mas
atentos à �parte que lhes cabe neste
latifúndio� (1).

Este é o tal governo socialista, si-
mulacro de governo democrático, pífia
obra de esquerzoides apátridas.

(1) João Cabral de Melo Neto,
�Morte e vida Severina�.

*Prof.ª universitária, membro da
Academia Brasileira de Defesa.

CADÊ O IMPÉRIO DA LEI ?

Falsos poderes assolam o Brasil. O país só tem
poderosos e não Poderes. Não se pode considerar

Democracia o atual simulacro de governo democrático,
pífia obra de esquerzoides apátridas.

O falacioso ex-Supremo
se agarra ilicitamente à
letra constitucional para

torcê-la, pisoteá-la e
transformar �liberdade

de expressão� em
apologia à cannabis e a

outras tantas aberrações.

A democracia praticada no Reino Unido é um exemplo. Tudo pode ser feito, mas em
ordem e respeito ao próximo, sob efetiva pena de prisão a infratores. No Brasil, a
prática democrática é violentada sem que se faça justiça a invasões, desrespeitos,

depredações, até mesmo vandalismos contra bens públicos e privados.

sidente, tomando bebidas da casa e os
armários com roupas da primeira-dama re-
mexidos. Inacreditável! E, como esta, cente-
nas de invasões com saques filmados foram
ignorados, até pelo sempre atento Ministé-
rio Público.

No governo passado, o Congresso
Nacional teve sua sede depredada em atos
de violência e vandalismo sem precedentes.
Nada foi apurado, nenhum inquérito identi-
ficou os marginais que a imprensa nomeou
e mostrou. Um deles foi até convidado,
meses depois, para ato solene no Palácio do
Planalto. E novas invasões de propriedades
e ocupações de repartições públicas � até
um gabinete ministerial � ficaram por isso
mesmo. Tudo exibido à população perplexa
pela televisão.

Há cerca de dez dias, na Inglaterra, o
jovem Charlie Gilmour, filho do guitarrista
de sucesso do conjunto Pink Floyd, foi
condenado a 16 meses de cadeia por ter
atirado uma lata de lixo no carro da seguran-
ça do Príncipe Charles. E, na mesma mani-
festação, usou de maneira desrespeitosa a
bandeira britânica em monumento a heróis
de guerra. Isto é que é democracia e Justiça
como deve ser.

A temporada de greves vem aí. O
povo será prejudicado e a democracia é pelo
povo, segundo se presume. Vamos conti-
nuar a agredir dessa forma a democracia,
incentivando a violência, o desrespeito à
propriedade, à lei e às autoridades? Até
quando? E com que objetivo?

Como se pode levar a sério um país
que chega a confraternizar com baderneiros?

Bruno Maranhão, do MSLT e PT,
comandou a invasão ao Congresso

CENAS CONSTRANGEDORAS NO QUARTO
DA FAZENDA DE FHC EM BURITIS

Moet
Chandon

Jaguar - O Dia

*
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QUE PARTIDO É ESSE? HH

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

A IMPRESSIONANTE LISTA DE ESCÂNDALOS DO GOVERNO DILMA
... POR ENQUANTO...?

Seis meses de gestão foram suficientes para quatro
trocas ministeriais; nomes do primeiro time da presi-

dente se envolveram em situações comprometedoras

Gabriel Castro

Dilma
Rousseff du-
rante a pos-
se: em seis
meses, mais
escândalos e
menos feitos

(Ueslei
Marcelino/
Reuters)

Em seis meses
de governo, a gestão
da presidente Dilma
Rousseff se notabili-
zou pela profusão de
escândalos - mais do
que por medidas con-
cretas de governo.

l Dois ministros
foram demitidos.

l Outros dois tro-
caram de lugar.

l Dois se safaram
por pouco.

l Outros dois ain-
da devem explicações.

Antonio Palocci, chefe da Casa Civil, comandava
uma consultoria bem-sucedida antes de ingressar no
governo. O crescimento patrimonial espantoso levan-

Luiz Sérgio, ministro de Relações Institucionais, ti-
nha poderes limitados.

Dilma Roussef
evitou mais uma demis-
são: preferiu rebaixar o
petista a ministro da Pes-
ca. Luiz Sérgio trocou de
cargo com Ideli Salvatti.

A paz aparente
durou pouco tempo.

Aloizio Mercadante, responsável pela pasta de Ciên-
cia e Tecnologia, também ficou exposto por uma revelação
feita por VEJA.

Dinheiro sujo

Foi ele quem ordenou a compra do falso dossiê
contra o então candidato tucano  ao governo de São
Paulo, José Serra, em 2006.

O episódio também respingou em Ideli Salvatti: então
senadora, ela ajudou a espalhar o material para a imprensa.

Mercadante e Ideli continuam sob fogo da oposição.
O primeiro deve ir à Câmara dos Deputados se

explicar. A segunda é alvo de requerimentos de convoca-
ção, mas os governistas atuam para blindar a petista.

O último escândalo teve o
seguinte desfecho nesta

Alfredo Nascimento, minis-
tro dos Transportes, deixou o car-
go depois que VEJA revelou o
funcionamento de um grande es-
quema de corrupção na pasta.

Dilma ainda protelou a de-
missão por quatro dias.

Houve também episódios que
não chegaram a derrubar ministros.
Ana de Hollanda, da Cultura, foi
flagrada usando verba pública para
passar o fim de semana no Rio de
Janeiro, onde tem casa. Devolveu o
dinheiro e ficou no cargo.

Pedro Novais havia
aproveitado verba da Câ-
mara dos Deputados para
custear uma farra coletiva
em um motel de São Luís.
Devolveu o dinheiro e fi-
cou no cargo.

Fernando Haddad,
campeão de trapalhadas tam-
bém no governo Lula, man-
teve a média na nova gestão.
Defendeu a distribuição de
um livro que ensina crianças
a falar errado e se contradis-
se ao tentar justificar a distri-
buição do chamado "kit-
gay".

tou suspeitas de que o braço-direito da presidente
autou como lobista.

Quando resolveu se explicar,
Palocci já era um cadáver político.
Sem o principal articulador político do governo, a

presidente se viu novamente em apuros.

NR: De que adianta �demitir� os corruPTos, se
nada acontece com eles? Não são realmente demitidos de
suas funções, não restituem o dinheiro desviado/rouba-
do e, principalmente, não são punidos.

A presidente Dilma cresceria no conceito das pes-
soas de bem, se determinasse a abertura de inquérito pela
Polícia Federal, instalação de CPI, demissão sumária
quando comprovadas as fraudes, restituição do dinheiro
roubado e a prisão, após sentença transitada. Mas nada
disso determina, para continuar de bem com o seu mentor
socialista e corruPTo, enganando a todos com o apoio
da mídia chapa branca , venal e vendida.

Internet
Autor desconhecido
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Não deu outra. Hoje, os jornais americanos
noticiam que uma família de Utah entrou

na justiça para obter o reconhecimento da
poligamia.

O Estado de Utah foi desde o início po-
voado por mórmons, seita religiosa que, fiel à
letra do Velho Testamento, adotava a poliga-
mia. Mas isso gerou tantos problemas que
enfim a poligamia foi proibida por lei estadu-
al, embora continue a ser praticada �de facto�
por mórmons ortodoxos, os
quais se casam com a pri-
meira esposa e em seguida
adotam as demais como �ir-
mãs�. Apesar do disfarce ser
tolerado entre os mórmons,
as famílias polígamas sub-
sistem na ilegalidade, portan-
to �discriminadas� e �excluí-
das�, o que fere os seus �direi-
tos humanos�.

Vejam agora trechos da
notícia publicada hoje (25/7/2011) no �Wa-
shington Times�.

O apresentador de TV Kody Brown e as
suas quatro �irmãs-esposas� certamente não
querem apelar para o �vale tudo�, mas a
ação judicial que movem contra as leis anti-
poligamia do Estado de Utah traz à pauta o
problema de que, ao liberar o casamento de
pessoas do mesmo sexo, abre-se a porta para
outros tipos de união conjugal.

Brown, sua esposa e as outras três
�irmãs-esposas� (com as quais tem 16 fi-
lhos) querem que as leis contra a poligamia
sejam declaradas inconstitucionais e nulas.

Os argumentos são os mesmos usados
para casamentos guêis: que a lei nega aos
Browns o direito à livre associação, à petição
e à isonomia, e tolhe a sua liberdade de, como
adultos, engajarem-se consensualmente nes-
se tipo de �conduta íntima�. Segundo os
advogados, a lei anti-poligamia tem causado
danos morais e constrangimento aos Brown,
impedindo-os de �criar uma família nas con-
dições de sua livre escolha�.

Em 1996 o Congresso americano apro-
vou a Lei de Defesa do Casamento, que o de-
fine como �união de um homem com uma
mulher�. Mas, após anos de pressão e propa-
ganda milionária das ongues homossexuais,
essa lei está prestes a ser revogada pelo mes-
mo Congresso.

Uma testemunha convocada pelo Sena-
do alertou sobre a legalização da poligamia. O
senador Steve King, de Iowa, arguíu que �se

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DECRETA O VALE TUDO

No artigo de junho, intitulado �A Sabedoria do Supremo não é o
supremo da sabedoria�, que esculhambava a decisão dessa corte

de justiça, de reconhecer duplas de invertidos sexuais como �casais�,
encerrávamos com a seguinte previsão:

Após a sentença do STF, desafio qualquer pessoa a apresentar
argumento jurídico convincente que defenda a exclusividade das
duplas em detrimento de trios, quartetos e outras combinações. E faço
uma previsão: logo virá o dia em que muçulmanos e outros grupos acionarão o STF
para que estenda a proteção constitucional à poligamia, legalmente praticada no
Oriente e na África. Será apenas o começo.

Hermenêutica, já acautelava Carlos Maximiliano, é ferramenta perigosa nas
mãos de aprendizes de feiticeiro.

a união de mulher com homem for equiparada
à de duas mulheres ou dois homens, o mesmo
tipo de argumento pode ser usado para lega-
lizar casamentos de pais com filhas, mães
com filhos, irmãos com irmãs, ou todo o tipo
de arranjos polígamos�. O arcebispo católi-
co Timothy Dolan, de Nova Iorque, declarou
que a nova lei estadual de casamento guêi é a
�última etapa na descaracterização do con-
ceito de casamento.� E avisou: �o próximo

passo será a legalização de múl-
tiplos parceiros e da infidelida-
de.�

Human Rights Campaign,
a maior organização dos homos-
sexuais americanos, diz que é
absurdo pensar que o casamento
de pessoas do mesmo sexo pos-
sa conduzir à poligamia ou ao
�vale tudo�. �Conceder o direi-
to de casamento a pessoas do
mesmo sexo de modo nenhum

implica que ele se estende a uniões de mais
de duas pessoas, ou elimine restrições de
idade ou de consanguinidade�, garante a
HRC. Garante, mas não explica por que é
permitido contrariar a natureza num caso e
não no outro.

Se a Lei de Defesa do Casamento for
revogada e o casamento guêi se generalizar,
não vai dar para impedir que a poligamia
seja reconhecida em Utah, e em seguida no
resto dos Estados Unidos. E como o Brasil
copia tudo o que de ruim vem de lá, certa-
mente o STF será confrontado, já em 2012
ou 2013, com a primeira ação judicial pela
legalização da poligamia no Brasil.

Após a poligamia virá o incesto. Como
o STF revogou a genética, não terá nenhum
outro argumento metajurídico contra o inces-
to. Afinal, antropologicamente, incesto não
passa de tabu, e o tabu não é senão outra forma
de preconceito. Se tudo é questão de semiótica,
se a realidade é �socialmente construída� e a
tábula é rasa, não há nenhuma razão para
proibir o casamento de pais com filhas, ou de
irmãos com irmãs.

Antes de mexer irresponsavelmente
com institutos tradicionais adotados pela
Humanidade há milênios, é bom estudar,
ler, aprender, saber mais e, acima de tudo,
largar de mão o açodamento de mudar o
mundo, tão típico de deslumbrados univer-
sitários.

Chávez está vendendo a dignidade do povo venezuelano a Cuba. A
participação cubana em assuntos de governo da Venezuela atinge

até o absoluto controle da individualidade dos cidadãos
venezuelanos, além de outras interferências que jamais poderiam

ser negociadas e muito menos desnacionalizadas.

Quando por volta de 2004 os venezuelanos
começaram a referir-se a seu país como

�Cubazuela� ou �Venecuba�, naquela ocasião
tratava-se de um grave alerta de que a excessiva
ingerência de Fidel Castro na Venezuela levaria,
muito em breve, os dois países a se fundirem num
só, fazendo com que a Venezuela retrocedesse ao
estado de �colônia� de uma ilha perdida no Mar
do Caribe.

Passados sete anos desta advertência,
hoje pode-se afirmar sem dúvida, que isto é de
fato uma realidade. Em todos os segmentos da
vida nacional os cubanos estão presentes, man-
dando e controlando tudo: nas notarias e cartó-
rios, em todos os Ministérios, sobretudo no das
Comunicações, onde existe um cabo de fibra
ótica submarino ligando Venezuela a Cuba
e, muito particularmente nas Forças Arma-
das, onde cubanos têm função de comando e
na guarda pessoal de Chávez.

No último dia 17 de julho o jornal �El
Nacional� publicou uma extensa matéria onde
evidencia-se que
Chávez vendeu seu
país aos Castro por
uma soma que ul-
trapassa os US$
170 milhões, num
convênio para a
confecção de cédu-
las de identidade
eletrônicas. A de-
núncia foi feita por
um ex-assessor do
Ministério de Inte-
rior e Justiça, An-
thony Daquin, que
se viu forçado a
pedir asilo nos Estados Unidos por se atrever a
criticar o convênio, onde a ditadura cubana po-
derá incluir ou apagar informação na base de
dados e até expedir documentos de identidade e
passaporte venezuelanos a cidadãos de outros
países, como já vem fazendo. Todos os técnicos
que estiveram próximos deste convênio e se
objetaram, foram ameaçados ou despedidos.

Em 2008, Chávez abre uma licitação para
empresas que trabalhem com cedulação eletrôni-
ca mas esta licitação não ocorre na Venezuela,
como era de se supor, e sim em Havana, e o mais
grave: as empresas venezuelanas foram excluí-
das do processo e estão impedidas de ter acesso
à base de dados. Empresas de vários países con-
correram mas, por pura �casualidade�, a vence-
dora foi a empresa estatal cubana ALBET EN-
GENIERÍA Y SISTEMAS. Entretanto, esta
empresa não possui capacidade operacional,
nem tecnologia, nem material para executar o que
se pede, tendo que sub-contratar a multinacional
GEMALTO com sede no México.

Os cubanos não entregarão os códigos-
fonte à Venezuela. Eles serão propriedade da
ALBET que, segundo explica Daquin, �os cuba-
nos manipulam o software e marcam as diretri-
zes de segurança, como se abre a caixa
criptográfica, quantas vezes e quando se destrói
o chip�. As cédulas de identidade eletrônica
conterão no chip o nome e sobrenome, data de

CUBAZUELA OU VENECUBA,
UMA AMARGA REALIDADE

nascimento, data de expiração, impressões digi-
tais, o registro de informação fiscal (dados sobre
o pagamento de impostos do SENIAT, equiva-
lente à nossa Receita federal), assinatura, foto e
fala-se em incluir o tipo sangüíneo e o histórico
médico. Quer dizer, um controle TOTAL da
vida de cada cidadão.

O contrato está feito na base do mais
absoluto secretismo, contendo, inclusive, uma
cláusula de �confidencialidade� (a 8.1), na qual
fica patente que somente as empresas cubana e
mexicana terão acesso aos dados dos vene-
zuelanos. No contrato a GEMALTO se com-
promete dar capacitação à parte contratante,
quer dizer aos cubanos, e em uma de suas cláu-
sulas estabelece: �Os originais dos códigos-
fonte (os que descrevem o funcionamento do
software e permitem introduzir mudanças) das
aplicações informáticas desenvolvidas, serão
conservadas pela parte cubana enquanto per-
maneça vigente o período de suporte técnico�.
�A parte venezuelana NÃO poderá acessar os

códigos-fonte para rea-
lizar modificações ou
ajustes, exceto se a parte
cubana manifestar ex-
pressamente sua confor-
midade com esta ação�.
A íntegra do contrato, que
tem no total com os os
anexos 44 páginas e data-
do em 15 de agosto de
2008, pode ser visto aqui:
www.el-nacional.com/
www/files/documento/
170711_ctarjetas.pdf.

Segundo um fun-
cionário do SAIME

(Serviço de Administração, Identificação, Mi-
gração e Estrangeiria) que por motivo de
segurança não quis se identificar, �Fez-se
uma reunião com pessoas da ALBET e do
SAIME na qual falou-se da necessidade de
que se a infra-estrutura da chave pública (apli-
cações para assegurar a informação dos chips
da cédula) fosse contratada com outras empre-
sas, que nos dessem acesso aos códigos-fonte
para que nós mesmos, os venezuelanos, pudés-
semos saber o que contém no chip e pudéssemos
desenvolver programas para fazer mudanças
nele ou armazenar novos dados. Mas os cuba-
nos não gostaram e demitiram todos os funci-
onários�.

A decisão de Chávez de tratar-se em Cuba
é, dentre outras coisas, o preço que está pagando
por vender seus compatriotas ao jugo dos dita-
dores Castro. E, conforme eu já havia anunciado,
sua �benevolência� em libertar os presos políti-
cos que necessitavam com urgência de tratamen-
to médico, e uma falsa e herética religiosidade,
deve-se tão-somente a uma estratégia politi-
queira, onde ele já anunciou ser candidato ao
pleito presidencial de 2012.

Como o Brasil copia
tudo o que de ruim vem

de lá, certamente o
STF será confrontado,
já em 2012 ou 2013,
com a primeira ação

judicial pela
legalização da

poligamia no Brasil.

Tal como ensinou seu amo Fidel,
Chávez apela a símbolos religiosos para

ganhar as eleições de 2012
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CONTRIBUIÇÕES  RECEBIDAS
Recebemos  as assinaturas (contribuições) abaixo, no período de 30 junho a 31 de julho, pelas quais agradecemos. Se
algum valor remetido (cheque bancário nominal e cruzado, cheque ou vale postal dos Correios)  ao JORNAL INCONFI-

DÊNCIA não  constar da relação, verifique onde foi depositado e comunique-nos:

* Valmir Fonseca
Azevedo Pereira

* General-de-Brigada
Presidente do TERNUMA

vfazevedop@gmail.com

Mensalmente publicamos a listagem com o
nome daqueles que depositaram valores

correspondentes à assinaturas (e contribui-
ções espontâneas) do nosso jornal, no Banco
do Brasil.

Muitas vezes, esses assinantes deixam
de enviar o cupom de assinatura e/ou o compro-
vante de pagamento, impedindo o seu cadas-
tramento, a publicação do nome (quando  auto-
rizado) e a remessa do jornal.

No extrato bancário (ao lado), só cons-
tam os nomes daqueles que fizeram a transfe-
rência entre contas (online, agendada ou da
poupança), por serem correntistas do mesmo
banco. Mesmo assim alguns nomes são
digitados abreviados ou incompletos, impe-
dindo a sua identificação. Os outros depósitos
online (em cheque ou dinheiro) efetuados por
quem não é correntista do banco do Brasil, não
são identificados no extrato, nem informado o
nome do autor.

Em conseqüência, apresentamos abaixo,
a relação dos depósitos não identificados, a fim
de que possam ser cadastrados, se os respec-
tivos depositantes enviarem o cupom e o com-
provante de pagamento. Desde já, agradece-
mos a atenção que possamos merecer.

Lá vai o Ustra, mais uma vez, para o ca-
dafalso.

Uma nova denúncia, uma nova acu-
sação. Quantas? Um sem fim.

Ele e sua cara família, novamente são
as presas prediletas de canalhas.

Acusado e vilipendiado, a todas as
acusações, difamações, injúrias e menti-
ras lá vão os Ustras, felizmente, até o
presente, vitoriosos.

A cada batalha, e foram muitas, de-
pois da refrega, lá vão os Ustras, vitoriosos.
Desgastados, magoados, difamados, mas
unidos. Machucados, abandonados, mas
lá vão os Ustras.

São vitórias que não levam a nada,
nada resolvem, pois sempre surgem novos
adversários, novas injúrias, novas declara-
ções, novas acusações.

É um constante viver na incerteza, na
defensiva.

Os acusadores, nada a perder, os
Ustras, a tranqüilidade, a paz.

É uma batalha sem fim, para cada
acusação rebatida, uma nova surge.

O Ustra é um mártir na epopéia do
revanchismo.

 Nós do Ternuma, sabemos que os
seus detratores foram os diletos patrocina-
dores do terrorismo. Vergonhosos crimino-
sos que se arvoraram em vingadores dos
crápulas que viviam às margens da lei e da
justiça, e escolheram um alvo para trucidar
e, ostensivamente, demonstrar sua força e
que na sua insânia atacam, vilipendiam um
homem sem jaça, um cidadão probo, um
militar de escol.

     Este é o Cel. Ustra, um eterno e fixo
alvo. Quando interessa expor sua sanha,
justificar uma comissão, nada melhor do
que acusar. Acusar a quem? O conhecido

CEL. USTRA, O ALVO DO REVANCHISMO
alvo, o Cel. Ustra.

O Cel. Ustra está
só? Não.

O Grupo Terro-
rismo nunca mais,
TERNUMA, está ao
seu lado, como sem-
pre, somos um grupo
de seus amigos, que
conhecemos a sua es-
tória, que acompanha-
mos a sua saga, que assistimos a injustiça,
que admiramos a sua capacidade de luta e
lamentamos a sua terrível cruz.

O Cel. Ustra estava cumprindo sua
missão, sem cometer qualquer injustiça, sem
abusar de sua autoridade, mas para os seus
detratores não interessa, ele era o alvo visí-
vel a ser massacrado e, desde então, sempre
que houver algum interesse, aparece al-
guém, para bem orientado, jogar sua ferina
pedra no Cel. Ustra.

E foram muitos os acusadores, os
difamadores que lançam, impunemente,
pedras na sua dignidade, e cada pedrada
acerta o alvo, machuca, magoa, causa dano,
tristeza, dor.

     Não importa a inocência. Não im-
porta a fortaleza do Ustra, mas cada pedra-
da, cada injuria faz mal, atinge a honra,
desacredita os seus chefes e a sua Institui-
ção.

Cel. Ustra, o Ternuma está ao seu
lado. Pode contar conosco.

O Cel. Ustra é hoje o símbolo de uma
resistência, um exemplo de grandeza, de
respeito e de fortaleza, pois poucos poderi-
am suportar tantas injustiças.

ASSINATURAS E DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

04/07/11 100047 R$ 150,00
04/07 400018 R$ 100,00
20/06 300060 R$ 100,00
28/06 100116 R$ 100,00
29/04 200507 R$ 100,00
17/03 129315 R$ 50,00
22/03 400254 R$ 100,00
22/03 400255 R$ 100,00

 Data      Doc           Valor  Data      Doc           Valor

22/03/11 400256 R$ 100,00
22/03 400257 R$ 100,00
22/03 400258 R$ 100,00
22/03 400259 R$ 100,00
22/03 557537 R$ 100,00
07/01 938841 R$ 100,00
18/01 200237 R$ 100,00
08/12/10 900238 R$ 100,00

  Data      Doc           Valor                     Nomes
05/07/11 054389 R$ 120,00 Romeu A. Martyn
11/07 094765 R$ 100,00 Marcos Antônio
12/05 040009 R$ 101,00 Luiz  Carlos B.
22/03 030711 R$ 100,00 Antônio Carlos
01/03 010459 R$ 100,00 Mário Jorge
14/02 Banco Itaú R$ 120,00 Luiz Felipe Lehman
20/12/10 661667 R$ 150,00 Maria José C. A.
00 00 00 00 Raul José Abreu
18/06/10 047627 R$ 150,00 Jarbas Dias

ASSINATURAS
Cel Antonio Gonçalves Meira - Rio de Janeiro/RJ, Ten Artur Wilson Stinghen - Curitiba/PR, Sgt Ary de Azevedo Oliveira - Rio de Janeiro/
RJ, Associação e Sindicato Rural de Bagé - Bagé/RS, Cel BMRGS Bento de Mathusalém de Vasconcelos - Porto Alegre/RS, Cel Carlos de
Souza Scheliga - Rio de Janeiro/RJ, Tcel FAB Clodomir Padilha Alves da Silva - Brasília/DF, Pens Conceição Cabral Soares - Ponte Nova/
MG, Gen Bda Daniel Lomando Andrade - Porto Alegre/RS, Cap Darcy Neves Costa - Juiz de Fora/MG, Dias & Deiro Advogados Associados
- Bagé/RS, Ten Edilson Freire - Rio de Janeiro/RJ, Prof Edivelton Tadeu Mendes - São Paulo/SP, Gen Ex Enio Martins Senna - Brasília/
DF, Cel Av Fernando Hippólyto da Costa - Natal/RN, SO Aer George Ferreira da Silva - Recife/PE, Cel Gilberto Castelo Branco - Rio de
Janeiro/RJ, Gen Div Gilberto Rodrigues Pimentel - Rio de Janeiro/RJ, Cônsul Janos Fuzesi Junior - Fortaleza/CE, Cel Joel de Carvalho
Nascimento - Rio de Janeiro/RJ, Empres Jordão José C de Mattos - Belo Horizonte/MG, Cap José Vaz - Curitiba/PR, Cel PMMG José Vicente
Bracarense - Uberaba/MG, Cel Av Josimar Gonçalves Bezerra - Recife/PE, Gen Bda Luiz Carlos de Lima Coutinho -Brasília/DF, Gen Ex
Luiz Gonzaga Schroeder Lessa - Rio de Janeiro/RJ, Profª Maria do Carmo Castelo Branco -Campinas/SP, Sra Maria Luiza Kraemer - Carazinho/
RS, Cel Márnio José Teixeira Pinto - Brasília/DF, Cel Noaldo Alves Silva -Rio de Janeiro/RJ, Sra Nycia R Cavalcanti Campos - Rio de Janeiro/
RJ, Cel Orestes Raphael R Cavalcanti - Niterói/RJ, Cel Paulo Affonso A Albuquerque -Rio de Janeiro/RJ, Adm Rafael de Oliveira R de
Paula - São Paulo/SP, Profº Univ Virginia Frota de Matos - Rio de Janeiro/RJ, Cap Waldemar Monteiro de Azevedo - Juiz de Fora/MG, Cel
Wilson Ribeiro Raizer - Brasília/DF e  mais 2 civis e 2 não identificados

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS
Tcel FAB Clodomir Padilha Alves da Silva - Brasília/DF,  Pens Conceição Cabral Soares - Ponte Nova/MG, Ten Edilson Freire - Rio de
Janeiro/RJ, Gen Ex Enio Martins Senna - Brasília/DF, Cel Av Fernando Hippólyto da Costa - Natal/RN, Cap José Vaz - Curitiba/PR, Cel
Orestes Raphael R Cavalcanti - Niterói/RJ.

Nascido no Rio de Janeiro,
Coutinho faleceu aos 77

anos, repentinamente, na capi-
tal paulista. Foi sepultado a 20
de julho no cemitério São Fran-
cisco, no Caju, com expressiva
presença de seus inúmeros ami-
gos da turma Aspirante Mega.

Passou a sua adolescên-
cia em Itajubá/MG, tendo cursa-
do a EPPA, Escola Preparatória
de Cadetes de Porto Alegre
(1950/1952), onde granjeou amigos que por
ele foram lembrados por mais de 60 anos, por
ocasião de seus aniversários.

Em 1964, na AMAN , participou da
Contra-Revolução de 31 de março, sob o
comando do General Médici, com quem
novamente serviu como Ajudante de Or-
dens, no SNI e no III Exército. Integrou, no
Palácio do Planalto, a segurança pessoal
dos presidentes Castello Branco, Médici e
João Figueiredo, de quem seria seu Secretá-
rio particular.

Na reserva, fixou residência em São
Paulo, onde era diretor da TN Consultoria.

ARMAS  EM  FUNERAL
CORONEL LUIZ CARLOS DE AVELLAR COUTINHO

H15.04.1934 V18.07.2011
Manteve estreito contato

com o Inconfidência, represen-
tando-o por diversas vezes e di-
vulgando-o junto aos amigos
empresários paulistanos.

Coutinho foi lembrado no
Rio de Janeiro, com a celebração
da missa de 7° dia, pelos compa-
nheiros de farda na Igreja Nossa
Senhora do Brasil, na Urca e por
seus familiares na Igreja Nossa
Senhora da Conceição, na Gávea.

E ainda em Porto Alegre, Brasília e em São
Paulo, com o comparecimento de 400 pesso-
as na missa encomendada pela família.

Deixa viúva, Sônia, sua companheira
nos últimos 26 anos, 4 filhos, Vânia Lúcia,
Luiz Otávio, Luiz Antonio e Luiz Henrique
e 5 netos.

À família, em particular ao seu irmão,
general Sérgio Augusto, seus amigos da
EPPA e da turma Aspirante Mega, apresen-
tam as mais sentidas condolências pela
lamentável perda que também é do Inconfi-
dência.

Que Deus o tenha!!
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Heitor De Paola

Médico, escritor e analista  político.
 hdepaola@terra.com.br

http://www.heitordepaola.com

Mencken tinha ra-
    zão: os governos

precisam atemorizar a população para justi-
ficarem sua própria existência, que deveria
ser somente proteger as liberdades indivi-
duais. Com o processo de instalação de um
governo mundial, é necessário também in-
ventar fantasmas globais imaginários, entre
outros, as ameaças do aquecimento glo-
bal. É aí que entra o papel dos exterminado-
res do futuro: os ambientalistas, criando um
�problema� climático inexistente. Mas há
outros aspectos, alguns tétricos, para dizer
pouco, que estão envolvidos nesta ques-
tão.

Há muitos anos eu montava um dossiê
sobre A Farsa do Aquecimento Global por
Causa Humana e fui muito ajudado por uma
amiga, empresária de nível multinacional,
que me fornecia contribuições inestimá-
veis. Até que um dia ela me escreve dizendo
que deveríamos mudar o título para Desen-
volvimento Sustentável. A princípio achei
estranho e pouco depois fiquei pasmo de
ver as esquerdas mundiais e brasileiras aban-
donarem o termo aquecimento global por
aquele outro! O que poderia estar aconte-
cendo se uma pessoa defensora intransi-
gente do capitalismo e da livre concorrência
falava a mesma linguagem dos revolucioná-
rios? Perguntada, saiu-se com evasivas
como �vivemos todos no mesmo planeta� e
outras idiotices iguais. Recusei-me a fazer a
mudança e.....foi a última vez que falamos.

O que antes parecia uma transforma-
ção das velhas idéias revolucionárias (luta
de classes, etc.) em ambientalismo e movi-
mento ecológico para destruir o capitalismo
� a transmutação da bandeira vermelha em
verde - aparecia com uma nova feição. Ora,
então cui bono? Quais os interesses ocul-

A QUARTA FRONTEIRA: OS EXTERMINADORES DO FUTURO II

* Cineasta, ex-Secretário de Cultura e Jornalista  

* Ipojuca Pontes

O objetivo final da política prática é manter a população
alarmada � e, por conseguinte clamar para ser salva �

ameaçando-a permanente e continuamente com fantasmas,
todos imaginários. HENRY LOUIS MENCKEN

tos por detrás da �defesa do planeta para
nossos descendentes�, quem está explo-
rando os velhos mitos ressuscitados pela
�nova� era, as crenças animistas primitivas
na deusa Gaia, do culto à frugalidade, do
conformismo com a escassez, revestidas
pelo ideal de preservação ambiental, em
que o cultivo de hábitos fru-
gais é apresentado como ne-
cessário a uma maior harmo-
nia entre o homem e a nature-
za, se defensores do capitalis-
mo se unem aos seus antigos
inimigos ideológicos?

Das três correntes globa-
listas � ocidental, eurasiana e
islâmica � só a primeira se inte-
ressa pelo tema, as demais são
predadoras por excelência. A ocidental, er-
radamente chamada Anglo-Americana, pois
seu alvo principal são os Estados Unidos,
o único país que pode enfrentá-la, é a cons-
tituída pelos metacapitalistas das podero-
sas fundações e as ONGs que financiam.

Encontrei parte da resposta no exce-
lente estudo O Culto à frugalidade e a
produção artificial da escassez (http://
www.fakeclimate.com/beta/index.php?
option=com_content&view=article&id=115:o-
culto-a-frugalidade-e-a-producao-artificial-
da-escassez-&catid=53:cientif icos&
Itemid=59), de Daniela de Souza Onça e
Ricardo Augusto Felício[1], através do site
Fakeclimate (http://www.fakeclimate.com),
o melhor site brasileiro sobre o tema:

O relatório State of the World 2010 do
Worldwatch Institute aborda a questão do
consumismo. Logo no início, ele adverte
que o padrão de consumo insustentável do
ocidente faz-se presente �num número cres-
cente de culturas de consumo no mundo� e

começa hoje a ser disseminado �para mi-
lhões de pessoas dos países em desen-
volvimento� (WORLDWATCH INSTI-
TUTE, 2010, p. 3), numa clara referência
à insustentabilidade da extensão dos
benefícios da sociedade industrial aos
chamados países emergentes. Engraça-
do como quando o padrão insustentável
de consumo típico das nações ocidentais
ricas era restrito a elas isso nunca repre-
sentou um problema para o meio ambien-
te... É somente quando o consumo de

combustíveis fósseis dos 1
bilhão e 300 milhões de chi-
neses, a produção de soft-
wares dos 1 bilhão e 100 mi-
lhões de indianos e a safra
de grãos dos 200 milhões
de brasileiros  ameaçam
superar suas correspon-
dentes norte-americanas é
que emergem as preocupa-
ções ambientais. (as ênfa-

ses são minhas).
Além disto, estão previstos invernos

terríveis na Inglaterra, a mais interessada
em �proteger as nossas florestas e os nos-
sos índios� tão maltratados por nós e ten-
tam impor a internacionalização da Ama-
zônia, �pulmão do mundo�.  Relatórios
oficiais indicam o óbvio: o aquecimento glo-
bal existe sim, mas nada tem a ver com as
atividades humanas e sim com as ativida-
des solares (http://iopscience.iop.org/1748-
9326/6/3/034004/fulltext).   E o decréscimo
destas indica que nos próximos 40 anos o
sol voltará ao estado de atividade mínima
registrado entre 1650 e 1700, o que prevê
invernos glaciais na Europa (http://
environmentalresearchweb.org/cws/
ar t ic le /news/46446 e  ht tp: / /ktwop.
wordpress.com/2011/07/07/colder-winters-
to-come-and-solar-influence-on-climate-
beginning-to-get-its-due/).

Noutro estudo, os mesmos autores[2]
fornecem mais detalhes:

Após sérias discussões sobre as
pretensões dos �aquecimentistas� inter-
nacionais, como Al Gore e outros e seus
sacripantas nacionais, foi possível dissi-
par a cortina de fumaça que estava ocul-
tando as engendradas maquinações en-
volvidas no processo, bem como suas
conseqüências para o Brasil. (Fazem alu-
são) aos três elementos que sustentam o
fogo: combustível, comburente e calor,
também conhecido como triângulo da
combustão, a Teoria da Tríade necessita
de três elementos que legitimam o �de-
senvolvimento sustentável�, sendo eles:
o �aquecimento global�, as �mudanças
climáticas� e o �caos ambiental�. Da mes-
ma maneira que surge o tetraedro do fogo,
apoiado pelos seus três elementos des-
critos anteriormente, o �desenvolvimen-
to sustentável� tornou-se o tetraedro do
medo, alicerçado nos três elementos que
são mentirosamente associados ao Ho-
mem, principalmente às suas atividades
de desenvolvimento convencional e so-
brevivência.

Mas a quarta fronteira foi rompida e a
população brasileira acredita piamente nos
sacripantas nacionais, que eu chamo de
traidores da Pátria! (CONTINUA)

[1] Doutoranda em Geografia e Prof. Dr.
Climatologista do Laboratório de

Climatologia e Biogeografia � LCB, seção
vinculada ao Departamento de Geografia da

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP.

[2] �Aquecimento Global�, �Mudanças
Climáticas� e �Caos Ambiental� justificando

o falso �Desenvolvimento Sustentável�: a
Teoria da Tríade,  em http://

www.fakeclimate.com/beta/index.php? option=
com_content&view=article&id=113:aquecimento-

global-mudancas-climaticas-e-caos-ambiental-
justificando-o-falso-desenvolvimento-

sustentavel-a-teoria-da-triade-
&catid=53:cientificos&Itemid=59

De acordo com de-
   núncias levadas ao

Ministério Público do
Trabalho, o governo de
Dona Dilma Rousseff

vem elevando de maneira criminosa os pesa-
dos gastos com contratações irregulares do
pessoal terceirizado no âmbito de 52 órgãos
federais. Agora, em vez de arrebanhar gente
para preencher vagas do que se considera
�atividade meio�, o Planalto investe também,
via �terceirização�, na ocupação ilegal do se
chama no jargão oficial de �atividade fim�.

 Ante a avalanche da inquestionável
forma de aparelhamento do Estado, a
procuradora do MPT, Daniela Marques, de-
clarou: �É terrível que cada vez se crie mais
cargos com nomes inusitados (para driblar a
lei); muitas vezes até parece que está se

O GOLPE DO TERCEIRIZADO
tentando buscar brechas para  poder terceirizar
o que não é terceirizável�.

Na acepção mais curta, terceirizar uma
atividade significa repassar a terceiros a sua
realização. No plano empresarial, por exem-
plo,  significa a contratação de
terceiros para efetivar tarefas de
apoio, tais como limpeza e vigi-
lância, consideradas atividades
�meio�. Deste modo, o campo
fica livre para a dita empresa
agilizar sua  atividade �fim�, que
pode ser a de produzir bens  du-
ráveis. Para o Estado brasileiro
monopolizado pelo PT e aliados,
no entanto, trata-se de um expediente diabó-
lico com o objetivo de inchar a máquina públi-
ca com gente das suas hostes � gente que,
como já se sabe, conforme as circunstâncias,

�não tem medo de ser feliz�.
O número de funcionários públicos do

governo federal já transcende, em muito, a
casa do milhão. O de terceirizados ninguém
sabe direito, já que as empresas prestadoras

desse tipo de serviço junto ao
governo ficam sempre na moi-
ta. Mas não é de admirar que
ultrapasse a casa dos 900 mil
servidores, detonando para o
alto as já gordas folhas salari-
ais de ministérios, fundações e
autarquias. Só de janeiro a maio
deste ano, segundo denúncia ao
MPT, os gastos com o pessoal

terceirizado já alcançaram a cifra de R$ 1, 33
bilhão, 21% a mais do que foi gasto nos últimos
quatro meses do governo Lula � e isto por que
Dona Dilma garantiu ao povinho escravizado

que ia cortar despesas para conter a inflação!
O problema todo é que, a cada temporada,

tendo em vista a tentacular expansão do Estado,
em parceria com a pressão dos �companheiros
de jornada�, o governo de �coalizão socialis-
ta� assegura a permanência do pessoal
terceirizado na máquina pública e, depois de
algum tempo, passa a contratar mais uma nova
safra de  terceirizados. Agora, fora do esqua-
dro, para cargos de apoio tecnológico, gestão,
suporte operacional e o que mais se inventar.

O  nosso mundo de desigualdades já não
se divide mais entre pobres e ricos ou entre
burgueses e proletários, mas, sim, entre os que
os que estão dentro e os que estão fora do Estado.
Aos primeiros, tudo. Aos que estão fora, isto é, o
grosso da população - o dever de sustentá-los.

Coisa assim, nem no inferno!

A população
brasileira acredita

piamente nos
sacripantas

nacionais, que eu
chamo de traidores

da Pátria!

O PT está usando de criminoso expediente para inflar a administração pública com seus seguidores, gente de suas hostes políticas,
até mesmo através de imprópria terceirização de funções em atividades-fim.

�É terrível que cada vez
se crie mais cargos com

nomes inusitados;
muitas vezes até parece

que está se tentando
buscar brechas para

poder terceirizar o que
não é terceirizável�.
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CASA DA FEB

Na tarde de 14 de julho, foi realizada na
sede da Casa da FEB, no Rio de Janei-

ro, uma solenidade cívico-militar em come-
moração a datas históricas cultuadas pelos
remanescentes da vitoriosa campanha do
Exército Brasileiro em solo europeu - 67º ano
do desembarque do 1º escalão da FEB na
Itália, 48º ano de fundação da ANVFEB e
apresentação da coletânea dos 34 jornais.
�O CRUZEIRO DO SUL�, editados no front
italiano e agora, recuperados pela Bibliote-
ca do Exército/Fundação GetúlioVargas.

O neto do Marechal Mascarenhas de
Moraes, Coronel Roberto Silva Mascarenhas
de Moraes, apresentou a coletânea e teceu
comentários sobre os fatos históricos des-
sa campanha, destacando a rendição da
148º Divisão Alemã aos brasileiros.

A solenidade foi dirigida pelo Diretor
Social, Coronel Herbert Seixas, que a con-
duziu vibrantemente, contagiando de emo-
ção os veteranos da FEB e também aos
convidados que lotaram as dependências
da Associação, entre os quais, destacamos
� generais-de-Exército Renato Cesar Tibau
da Costa e Paulo Cesar de Castro, presiden-
te do Clube Militar e ex-chefe do DECEX �
Departamento de Educação e Cultura do
Exército; os generais Germano Américo, do
Monumento dos Pracinhas, Marcio
Rosendo de Melo e José de Oliveira Souza,
do Clube Militar; Ge-
raldo Luiz Nery da Sil-
va (Velhos Artilhei-
ros) e Eduardo José
Barbosa, diretor da
DPHCEX; o presiden-
te da ANVFEB, vete-
rano Dalvaro José de
Oliveira e a sua Dire-
toria; o coronel Ame-
rino Raposo Filho,

Associação Nacional dos Veteranos da FEB

CLF - Comandante de Linha de Fogo da Ba-
teria que disparou o último tiro de Artilharia,
na Itália e o sr Breno Amorim, representante
da Tecnolach, que assinou o termo de do-
ação das novas instalações à casa da FEB,
recuperada graças à essa empresa para-
naense. Na ocasião, a entrega da Medalha
Marechal Mascarenhas de Moraes � ao
capitão Rafael Domingos de Oliveira, te-
nente Denilton Veroneze Marinho Paes e Sr
Paulo Lauzelotte, pelos bons serviços pres-
tados à ANVFEB.

Terminando a solenidade, o canto
emocionado da Canção do Expedicionário.

Não permita a Deus que eu morra...
A seguir, foi servido um coquetel,

acontecendo a confraternização e as lem-
branças relatadas por aqueles que partici-
param da FEB.

Mas nem tudo são flores e alegria.
Após esses momentos agradáveis, toma-
mos conhecimento de dois fatos tristes,
degradantes e inescrupulosos, cometidos
contra a Casa da FEB, ANVFEB e todos
aqueles que participaram da memorável
campanha brasileira na Itália. Como dito
anteriormente, a Casa da FEB, foi recupe-
rada graças à Tecnolach, em virtudes da
Petrobras não ter se dignado a proporci-
onar os recursos financeiros necessári-
os, quando solicitados pela Diretoria.
Mas, tem verbas milionárias para abaste-
cer o antro de "estudantes" comunistas
aparelhados na UNE, com o apoio do Palá-
cio do Planalto e do PT.

O segundo fato, refere-se à coletânea  "
O CRUZEIRO DO SUL",  órgão de

comunicação social da FEB na campanha da
Itália, colocada à venda pelo seu editor,
após a solenidade, a qual adquirimos por
79 reais.

Documento de inegável valor his-
tórico, a coletânea representaria justa ho-
menagem aos nossos heroicos pracinhas,
além de permitir o resgate e a divulgação
de preciosa publicação.

Qual não foi, porém, nossa surpresa,
decepção e revolta quando retiramos o pa-
pel celofane que cobria a publicação e pas-
samos a folheá-la!

Para começar, deparamo-nos, logo
nas páginas iniciais, com o prefácio a cargo
do político que ocupa o cargo de Ministro
da Defesa. Encimando o texto, lá estava ele,
fantasiado de general e com a habitual pose
de marechal-de-campo! Por quê?, per-
guntamo-nos. O que terá feito a arrogante
figura para merecer tamanho destaque? Sim-
plesmente por ocupar, transitoriamente,
cargo que o põe em contato com as Forças
Armadas? Seria isso suficiente para sele-
cioná-lo, em detrimento de ex-combatentes
ou mesmo dos autênticos e legítimos chefes
militares sobre cujos ombros pesa a
enorme responsabilidade de verda-
deiramente comandar e conduzir o
Exército? Logo ele, que não perde a
oportunidade de pugnar pela �co-
missão da vingança�, instrumento
de vindita e de humilhação de milita-
res que �cumpriram o duro dever de
opor-se a terroristas que de armas na
mão pretendiam levar a nação ao
caos�? De quem teria partido tão
injusta e infeliz ideia?

E recentemente, condecorou seu as-
sessor José Genoíno, com a Medalha da
Vitória!?! Um tapa na cara dos Pracinhas e
uma afronta ao Exército Brasileiro!

O pior, muito pior, porém, estávamos
por descobrir!

Eis que nas �orelhas� da coletânea
fomos encontrar texto assinado, nada mais,
nada menos, que por Jacob Gorender, fun-
dador de uma das organizações terroristas
que, pela luta armada, tentaram implantar em
nosso país a ditadura marxista-castrista.

Perplexos, perguntamo-nos outra vez:
por quê? A título de quê? Com que inten-
ção?

Disseram-nos, à guisa de esfarrapada
justificativa, que o sujeito integrara a FEB e
colaborara com o Cruzeiro do Sul e que o
texto nas �orelhas� reproduzia artigo por ele
redigido para o último número do jornal. E

DESRESPEITO À FEB!

daí?, perguntamos. Será esse tosco argu-
mento suficiente para justificar a associa-
ção do nome da FEB à corrente de pensa-
mento que, ao contrário de nossos praci-
nhas, jamais prezou a democracia e respei-
tou os direitos humanos? O que se preten-
deu ao homenagear o antigo terrorista?

Caracterizar a FEB como �permeada�
(termo gramscista) pela influência
marxista? Apresentar o Exército de
hoje como igualmente �permeado� e,
portanto, diferente do �Exército da
ditadura�? Não haveria nenhum ou-
tro texto, em todos os 34 números do
Cruzeiro do Sul que pudesse ter sido
selecionado?

Lembramos que foram inúme-
ros os chefes da FEB que, 20 anos

após o retorno da Itália, iriam participar e até
conduzir a Revolução Democrática de 31 de
Março de 1964 e a luta contra os assassinos,
seqüestradores e ladrões de banco que der-
ramaram o sangue de vários de nossos com-
panheiros e de inocentes brasileiros, que
bravamente os enfrentaram para impedir a
vitória da ideologia professada pelo autor
do texto das �orelhas�.

Deploramos profundamente tudo
isso! O que deveria ser uma homengam
transformou em achincalhe à memória da
Força Expedicionária Brasileira.

Aos organizadores da coletânea
transmitimos nosso sentimento de triste-
za e indignação e, simbolicamente, devol-
vemos a coletânea, dispostos a incluí-la
em nossa biblioteca somente se, algum
dia, ela vier a ser expurgada de tão grave
manifestação de desrespeito à gloriosa
Força Expedicionária Brasileira.Coronéis  Seixas e Raposo, Generais Castro e Nery,  Coronel Miguez

Os condecorados com a
Medalha Mascarenhas de Moraes

O representante da Tecnolach, Breno
Amorim, assinando o termo de doação, ao

presidente da ANVFEB, Veterano Dalvaro

O marechal-
de-campo
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5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES

Este ano, a Escola
de Sargentos das

Armas teve a honra de
comemorar o centená-
rio de nascimento do
Sgt Max Wolf Filho,
herói da 2ª Guerra
Mundial, que dá à
Escola sua denomina-
ção histórica. Remon-
tando às suas origens
e ao contexto históri-
co, político e social
em que esteve inseri-
do (assinalados por meio de sua biografia e
memória), nota-se que o Sgt Max Wolf Filho foi
forjado para o combate.

Nascido em Rio Negro-PR, em 29 de julho
de 1911, era filho de Max Wolf, des-
cendente de alemães e de D. Etelvina,
natural de Lapa-PR. Até os quatro
anos, viveu as tensões da Guerra do
Contestado. Aos cinco anos, durante
a 1ª

Guerra Mundial, frequentou a
escola em Rio Negro, Estado do Pa-
raná. Aos onze, já era o principal auxiliar
de seu pai na torrefação e moagem de café. Aos
dezesseis anos, passou a trabalhar como escritu-
rário de uma companhia que explorava a nave-
gação no Rio Iguaçu. Nas horas de folga,
juntava-se aos carregadores para ensacar erva-
mate, carregar e descarregar vapores.

Serviu ao Exército, pela primeira vez,
alistando-se no então 15º Batalhão de Caçadores,
em Curitiba, hoje 20º Batalhão de Infantaria
Blindado, onde participou da Revolução de 1930.
Já servindo no 3º Regimento de Infantaria, na
Praia Vermelha, Rio de
Janeiro, à época Distri-
to Federal, participou da
Revolução de 1932. Fe-
rido em combate, con-
quistou a estima e confi-
ança de superiores, pa-
res e subordinados, em
especial de seu coman-
dante, o então Capitão
Zenóbio da Costa, pelo
destemor e pela coragem demonstrados em
ação. Foi professor de Educação Física e
Defesa Pessoal. Quando o Major Zenóbio da
Costa organizou a Polícia Municipal, convi-
dou-o para integrá-la.

Na época da 2ª Guerra Mundial, apresen-
tou-se voluntariamente, tendo sido designado
para a 1ª Companhia do 1° Batalhão do já tra-
dicional 11° Regimento de Infantaria, em São
João Del Rei. Contava ele, então, com trinta e três
anos de idade.

Ingressou na FEB como 3° Sargento.
Desde cedo, tornou-se muito popular e

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO
SARGENTO MAX WOLF FILHO

querido, dada as suas atitudes desassombradas e
a maneira carinhosa e paternalista com que tra-
tava seus subordinados. Com o passar do tempo,
passou a ser admirado não só pelos seus cama-

radas como também pelos
superiores, tanto da FEB
como do V Exército de Cam-
panha americano. Era sem-
pre voluntário para missões
difíceis a serem cumpridas,
principalmente para partici-
par de patrulhas. Fazia parte

da Companhia de Comando e,
como tal, sem estar ligado diretamente às ativi-
dades de combate, participou de todas as ações
de seu Batalhão no ataque de 12 de dezembro a
Monte Castelo, levando, de forma incessante,
munição para a frente de batalha e retornando
com feridos e, na falta deste, com mortos.

Foi promovido �post-mortem� ao posto
de 2º Tenente (Decreto Presidencial, de 28 Jun
45). Deixou na orfandade sua filha Hilda, a maior
afeição de sua vida de soldado. Da Itália, escreveu
a sua irmã Isabel, relatando seu orgulho em

pertencer ao Exér-
cito Brasileiro e
que, se a morte o
visitasse, morreria
com satisfação.

Foi agraci-
ado com quatro
medalhas: de Cam-
panha; sangue do
Brasil; Bronze
Star (americana) e

Cruz de Combate de 1ª Classe.
Eis a síntese do heroísmo de um homem

simples e valoroso.
No âmbito do Exército Brasileiro, foi

criada a Medalha Sargento Max Wolf Filho,
destinada a premiar os subtenentes e sargentos
do Exército Brasileiro, do serviço ativo ou na
inatividade, que tenham se destacado pela dedi-
cação à profissão e pelo interesse no seu aprimo-
ramento, agraciando aqueles que demonstrem
características e/ou atitudes evidenciadas pelo
Sgt Max Wolf Filho.

Na semana da data de seu centenário de
nascimento, a Escola prestou uma justa
e merecida homenagem àquele que foi
um dos expoentes de bravura durante
a 2ª Guerra Mundial, por meio de
diversas solenidades comemorativas,
como palestra sobre a vida do home-
nageado, premiação do concurso lite-
rário e obliteração do selo comemora-
tivo, formatura geral alusiva à data e
reinauguração do Espaço Cultural e
da Biblioteca.

Pátio de Formaturas e Estátua do
Sargento Max Wolf Filho

Os V Jogos Mundiais Militares foram
realizados no Rio de Janeiro, no perío-

do de 16 a 24 de julho, sob a responsabilida-
de do CISM � Conselho Internacio-
nal do Desporto Militar.

Participaram do evento, a ter-
ceira maior competição desportiva
mundial, aproximadamente 6 mil atle-
tas, representando 88 países , compe-
tindo em 20 modalidades desportivas
(15 olímpicas e 5 militares) .

A cerimônia de Abertura foi
realizada no Estádio Olímpico
João Havelange (Engenhão),
teve a participação da presi-
dente Dilma Rousseff, o acen-
dimento da Pira Olímpica pelo �soldado�
Edson Arantes do Nascimento, o hastea-
mento da Bandeira Nacional pela aspirante-
a-oficial Waiãpi Silvia Nobre Lopes e a
apresentação do mascote Arion ao som de
�Soldados da Paz�, executado pelo �Para-
lamas do Sucesso�.

Os espectadores que lotaram o En-
genhão, aplaudiram a espetacular apresen-
tação e o desfile das delegações.

Além dos principais locais de compe-
tição na Capital, foram tam-
bém utilizados o Aeroporto
de Rezende e a AMAN para o
pára-quedismo; o 32° BI Mtz,
em Paty do Alferes, para Ori-
entação; a Floresta Nacional
Mário Xavier, em Seropédica,
para o pentatlo aeronáutico,
e o estádio Giulite Coutinho,
em Mesquita, para o futebol.

Os atletas foram aloja-
dos em três Vilas Militares,
que foram construídas em ter-
renos da Marinha, do Exérci-
to e da Aeronáutica, denomi-
nadas respectivamente - Vila
Branca, em Campo Grande ; Vila Verde, em
Deodoro e Vila Azul, no Campo dos Afon-
sos, com capacidade para alojar mais de 8
mil atletas. Após o término das competi-
ções, os 1200 apartamentos serão desti-
nados à moradia de oficiais e praças das
três Forças Armadas.

OS JOGOS DA PAZ
É de se destacar a atuação do Brasil,

com 114 medalhas, sendo 45 de ouro � no
vôlei, futebol feminino, basquete masculi-

no, nas provas de atletismo e de
natação, hipismo, pentatro aero-
náutico, taekwondo, box, judô ,
tiro... Bem diferente de sua partici-

pação em Jogos anteriores, quan-
do não tinha qualquer expres-
são. Esse resultado deve-se aos

novos atletas, incorporados às For-
ças Armadas, após estágio de

adaptação, como militares tem-
porários.

Também, foi desta-
que: durante a competição,

ausência de qualquer incidente envolven-
do a segurança dos atletas, graças ao exce-
lente trabalho de inteligência/informações
das Forças Armadas, Polícia Federal e Polí-
cias Militar e Civil do Rio Janeiro, que fun-
cionaram sem qualquer interferência políti-
ca. O mesmo quanto à organização, tendo
Pelé afirmado que serviria de modelo para os
futuros Jogos Olímpicos e da Copa do
Mundo, a serem realizados no Brasil.

Na noite de 24 de julho, a festa de En-

cerramento, com a presença da presidente
Dilma Rousseff, emocionando a �torcida�,
a execução do Hino Nacional Brasileiro por
seis renomados pianistas, o apagar da Pira
e o recolhimento da Bandeira do CISM. Daí
em diante, a festa de confraternização e o até
a Coréia do Sul em 2015.

NR: Em virtude de correspondências recebidas, não podemos deixar de
comentar os seguintes assuntos:

l Brazil com Z? Estamos no Brasil!
l Os atletas incorporados permanecerão nas FFAA?
l O coronel Nilo Jayme Ferreira da Silva, campeão mundial do Pentatlo

Moderno em 1960, cinco vezes campeão sul-americano e brasileiro dos Pentatlos
Militar e Moderno, não recebeu qualquer convite. Por quê?

O Tempo - 25/07

Encerramento: festa de confraternização
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O "BODE EXPIATÓRIO"

MINHA LUTA

* Cel. Carlos Alberto Brilhante UstraESSA LUTA NÃO É MINHA
"O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou a audiência da ação

movida pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino no dia 27 de julho,
às 14h30, no Fórum João Mendes, no centro da capital paulista. O Tribunal
ouvirá as testemunhas da tortura e morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino
em audiência da ação movida por sua família contra o coronel reformado
do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Entre as testemu-
nhas arroladas por Ustra está o presidente do Senado José Sarney.

Merlino foi morto em São Paulo, em julho de 1971, nas dependências DOI-CODI, centro
de tortura comandado por Ustra entre outubro de 1969 e dezembro de 1973.

A audiência acontece no mês em que se completam 40 anos do assassinato do jornalis-
ta.(...)

(...) Merlino era jornalista. Trabalhou nas publicações Jornal da Tarde e Folha da Tarde.
Era militante do Partido Operário Comunista (POC).�

Processo 5830020101755079"  -   http://www.conjur.com.br/2011-jul-01/coronel-ustra-julgado-tortura-morte-jornalista

Tenho pensado muito e cheguei a uma conclusão: essa guer-
ra não foi minha. Ganhei, mas perdi. Agora é a vitória de

graúdos. Graúdos derrotados e ressentidos por uma guerra
que combati com risco da minha vida e da minha família. Eles
estão no poder e eu sem poder nenhum, à mercê de acusadores
sem prova e de inescrupulosos.

 Por que eu tenho que ser julgado por ter sido nome-
ado para determinada função e a ter cumprido de acordo com
as determinações da lei vigente na época - acabar a luta
armada, juntamente com meus outros companheiros que ocu-
param funções semelhantes ?

 Fui mantido no cargo por três anos, 3 meses e 25 dias
e, quando fui transferido, fui nomeado Instrutor Chefe do

Curso de Operações,  da Escola de Informa-
ção - atual Escola de Inteligência.

Fui condecorado com a Medalha
do Pacificador com Palma e com a Meda-
lha do Mérito Militar; recebi um comando
muito bom e, finalmente, fui nomeado
Adido Militar no Uruguai. Portanto sem-
pre fui prestigiado.

 Pensei muito e cheguei à conclu-
são que não sou eu que tenho que me
defender. Essa guerra não é minha! Fui
apenas o instrumento, o "bode expiatório"
usado por eles para atingir a Instituição
que lutou contra os que estão no poder.
Além do mais, não tenho procuração para
defendê-la.

 Se as Instituições, aparentemen-
te, não querem entrar na batalha da co-
municação, se não se preocupam com o
descrédito de seus Inquéritos Policiais, com
a credibilidade de sua justiça , de seus Pro-

cessos arquivados no Superior Tribunal Militar, por que vou eu
continuar me desgastando, procurando dados, pesquisando
em fontes, às quais nem sempre tenho acesso fácil, sobre casos
que, lamento profundamente,  foram inevitáveis ?

Apenas em consideração àqueles que sempre me de-
ram apoio, pela última vez , vou falar sobre um  processo. Não
vou procurar dados, nem me desgastar atrás de IPs que não
eram feitos por mim, e processos arquivados no STM, já que eles
são desacreditados e ignorados sistematicamente pelos ex-
militantes.

 Vou transcrever o que lembro, 40 anos depois  e que
deve constar no processo de Luiz Eduardo Merlino.

 Merlino era militante do Partido Operário Comunista
(POC), trabalhava no Jornal da Tarde e militava clandestina-
mente. Esteve por alguns meses na França para fazer contatos
com membros da IV Internacional, de orientação trotskista e
participou do 2º Congresso da Liga Comunista .

Ao voltar, foi preso e, depois de interrogatórios,  foi
transportado em um automóvel  para o Rio Grande do Sul, a
fim de ali proceder ao reconhecimento de alguns contatos que
mantinha com  militantes, Na  Rodovia BR- 116, na altura da
cidade de Jacupiranga, a equipe de agentes que o transporta-
va parou para um lanche ou um café. Aproveitando uma
distração da equipe, Merlino, na tentativa de fuga, lançou-se

ESSA GUERRA NÃO É MINHA

Tenho rebatido todas as acusações feitas sobre minha
conduta no comando do DOI - CODI do II Exército no

período de 29/09/1970 a 23/01/1974. Não uso apenas
palavras, nem apresento testemunhas que estejam
ligadas aos órgãos de informações envolvidas pessoal-
mente ou emocionalmente nos mesmos casos.  Apresen-
to fatos, dados, datas, números de Inquéritos Policiais e
IPM - números de processos arquivados no STM e versões
dos próprios ex-militantes da luta armada, muitas das
quais, a cada hora, voltam a ser apresentadas de formas
diferentes.

Desmenti a farsa da então deputada Bete Men-
des, no livro Rompendo o Silêncio. Com atuação medíocre
no Congresso Nacional, expulsa do Partido dos Trabalha-
dores e sem partido, Bete Mendes, meteoricamente,
tornou-se uma celebridade nacional. Nem a imprensa,
nem o Congresso fizeram à denunciante as perguntas
necessárias para tornar mais objetivas as acusações que
fazia. Ninguém exigiu provas. Da parte dela, do Congres-
so, das Instituições, o assunto morreu depois do livro. A
sua mudez, desde então, embora excepcionalmente
reveladora, nunca foi convenientemente explicada. Para
a imprensa, continuo como torturador de Bete Mendes

A revista Época, dessa semana, 04/07, publicou
que, quando Bete Mendes me acusou de tê-la torturado,
fui destituído do cargo de Adido do Exército junto à
embaixada do Brasil no Uruguai, o que não é verdade.
Tive todo o apoio do ministro Leônidas Pires Gonçalves
e do senador José Sarney. Se têm memória, podem
comprovar isso.

Desmontei a farsa da "vala dos 'desaparecidos'
do Cemitério de Perus", mas continuam a dizer que a vala
de Perus era clandestina.

Mostrei que os "desaparecidos de Perus" eram
enterrados com os nomes falsos que usavam, mas, na
irrestrita exigência das leis vigentes no momento, eles
tinham seus registros nos livros do cemitério.

Provei com documento (radiograma do II Exér-
cito, publicado em minhas Folhas de Alterações), que no
dia em que Ivan Seixas, filho de Joaquim de Alencar
Seixas, me acusa de invadir e saquear sua casa, torturar
e de matar seu pai a pancadas eu estava em repouso,
em minha casa, por determinação médica, por ter feito
na véspera uma cirurgia de amígdalas. Mesmo assim,
cópias do documento que foram entregues a alguns
jornalistas foram simplesmente ignoradas .

O juiz da 23ª Vara Cível de São Paulo julgou
improcedente a acusação da família Telles de que eu
sequestrara e torturara os filhos de Maria Amélia Telles,
Janaína e Edson. Entretanto, mediante a palavra dos
cinco membros da família e das declarações de testemu-
nhas, ex-militantes de organizações terroristas, me
julgou responsável, em 1ª Instância, por ter submetido
Maria Amélia, seu marido e sua irmã Criméia a torturas.
Meus advogados recorreram à instância superior.

Continuo sendo chamado de torturador e

sequestrador, não só dos pais e de Criméia, mas, tam-
bém, das crianças.

Desmontei, em artigo publicado na Folha de São
Paulo, com datas, nomes, número de Inquérito Policial
-IP - e número de processo arquivado no STM a farsa de
Pérsio Arida , dizendo-se enviado para a Polícia do
Exército do Rio, para lá ser torturado. Continuo afirman-
do : durante o meu comando isto não aconteceu. A última
palavra na Folha foi de Pérsio Arida, desacreditando o IP
e o processo arquivado no STM. Agora recorrem ao
Judiciário a bel prazer. A Justiça para eles é de mão única.

Para aqueles que não agem por revanche, mas
que querem conhecer a
verdade, escrevi dois li-
vros: �Rompendo o Silên-
cio�, em 1987, que che-
gou à 3ª edição e ficou por
três semanas entre os
mais vendidos, e �A Ver-
dade Sufocada - A história
que a esquerda não quer
que o Brasil conheça� , em
2007, que também este-
ve entre os mais vendi-
dos. Felizmente, apesar
de todo o boicote dessa
mesma mídia que me
mantém na berlinda e me
rotula de "torturador",
meu segundo livro está
na 6ª edição

Recentemente,
em 06/07/2011, o Cor-
reio Braziliense publicou uma matéria intitulada �Tortura
sem nenhum vestígio", em que consta a declaração de
Hilda, mulher de Virgílio Gomes da Silva, "Jonas", um dos
autores do sequestro do embaixador americano Charles
Elbrick, em 1969, no Rio de Janeiro. Diz ela que "viu sua
filha de quatro meses ser submetida a choques elétricos",
no DOI de São Paulo.

É o não-senso de derrotados a quem só cabe
acusar para explicar a derrota, culpando. Quem lê os
relatos dos revanchistas, forma a ideia de que organi-
záramos uma mílicia que agia por conta própria , sem
prestar contas a nenhum chefe imediato.

Na realidade os DOI eram unidades militares,
com comandantes e agentes escolhidos e nomeados pelo
general comandante da área onde estavam situados.
Tínhamos normas militares, prestávamos contas de
nossos atos aos nossos superiores, que, por sua vez,
também prestavam contas aos seus superiores hierár-
quicos.

Por que eu, já que fomos tantos a comandar DOI
pelo Brasil a fora?

Nessa guerra entrei de cabeça e nela arrisquei
tudo o que mais eu prezava.

na frente de um veículo que trafegava pela rodovia.  Se bem
me lembro, não foi possível a identificação do veículo que o
atropelou. Faleceu no dia 19/07/1971, às 19h30min horas ,
na Rodovia BR-116, vítima de atropelamento.

Como acontecia, em todos os casos em que um preso
falecia, era aberto um Inquérito Policial no DOPS/SP e o corpo
era submetido a autópsia no Instituto Médico Legal - IML - de
São Paulo. Posteriormente, o inquérito era encaminhado à
Justiça.

Hoje, quarenta anos depois, se houve ou não tortura
é impossível comprovar.

 Assim, os acusadores tentam "provar" as supostas
torturas, desacreditando as provas materiais, o inquérito po-
licial e os laudos do IML , e, baseando-se unicamente no
testemunho de ex-presos, todos antigos militantes e compa-
nheiros de ideologia da luta armada, no caso, da mesma
organização POC.

Não foi o primeiro, nem o último que teve essa atitude
trágica, pelos seus ideais de luta contra a lei e a ordem:

 "o depoimento de Etienne faz falta, principalmente
levando-se em consideração o seu currículo: linha de frente no
sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher; presa e tor-
turada, inventou um ponto em Cascadura (RJ) e, para não
entregar nomes jogou-se sob um ônibus" (Flávia Gusmão -
Luta Armada é coisa de mulher" - Jornal do Commércio, de
Recife, 22/07/1998).

Ela se refere a Etienne Romeu, da direção nacional da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Felizmente não
morreu.

A ALN em um documento sobre comportamento na
prisão diz textualmente:

"O suicídio é uma mera antecipação de uma morte
certa. Morrer é passividade, mas matar-se é ato".

Segundo Taís Morais e Eumano Silva, em seu livro
Operação Araguaia - Geração Editorial, página 95:

 "O partido preparava militantes para morrer na
luta. Apanhados, jamais deveriam colaborar com a repressão.
Nada poderiam revelar que ajudasse na captura dos guerri-
lheiros, mesmo torturados. Muitos guardavam a última muni-
ção para cometer suicídio, em caso de prisão".

 Tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Fui
designado para uma missão, como poderia ter sido para
qualquer outra e procurei cumpri-la da melhor maneira
possível. Arrisquei minha vida e a de minha família lutan-
do por aquilo que acreditava - a liberdade, a democracia
. Sabia que aquele período de exceção era passageiro e
que durou mais tempo do que deveria, exatamente por
causa da luta armada.

 Lamento a morte de brasileiros, que, fanatizados
por ideologias há tempos abandonadas pelo mundo civiliza-
do, se lançaram em uma violência que teve que ser reprimida
com armas.

É bom ressaltar que não lutamos contra estudantes
desarmados. Lutamos contra pessoas dispostas a matar ou a
doutrinar as massas para conseguirem mais adeptos para a
luta armada. Lutamos contra pessoas como as que se orgu-
lham de terem praticado atos como estes narrados nos vídeos
a serem acessados em www.averdadesufocada.com.br
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Em apertada sínte-
        se, podemos afir-

mar que o Brasil pos-
sui, hoje, aproximada-
mente 600 terras indí-
genas ocupadas por

cerca de 230 povos, num total de quase
500.000 índios, terras essas que represen-
tam 13% do território nacional, perfazendo
109,6 milhões de hectares. Ressalte-se que
a maior parte das ditas terras � 108 milhões
de hectares � encontra-se na Amazônia
Legal Brasileira. Diga-se mais que quase
27% do território amazônico são atualmente
ocupados por terras indígenas, grande par-
te delas já demarcadas em faixa de fronteira
abrangendo enormes reservas indígenas
onde existem minerais estraté-
gicos de terceira geração (�onde
há minério, há índio�). Daí ser
despiciendo afirmar-se que há
risco de secessão dessas
riquíssimas áreas que poderão
se transformar, inicialmente, em
�nações indígenas�.

  O Serviço de Proteção
aos Índios (SPI) foi criado em
1910, por iniciativa do Marechal
Rondon, com o propósito de
integração do indígena à comu-
nidade nacional, como sempre
propugnou o ínclito Marechal.
Em 1967, deu-se a extinção do SPI,
substituído pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI), sendo certo que em seus
primórdios, a FUNAI abraçou as mesmas
causas do SPI, quanto à lenta e progressiva
aculturação do silvícola. Hildebrando
Campestrini, em seu importante livro �Mato
Grosso do Sul � Conflitos Étnicos e Fun-
diários�, afirma: �A partir da década de 80,
a FUNAI, com a aposentadoria dos seus
líderes históricos, assumiu postura ideoló-
gica, isolacionista � política agudizada pela
intervenção de Igrejas (com o Conselho
Indigenista Missionário) e organizações
não-governamentais, mantidas com recur-
sos estrangeiros e por governos interessa-
dos na perpetuação de crises sociais, para
minar o crescimento da República Federati-
va do Brasil, cuja produção de alimentos
bem como seus recursos naturais põem em
risco (na ótica de tais governos e organiza-
ções) a hegemonia das chamadas grandes
potências�.

  A FUNAI, o CIMI (Conselho

* Manoel Soriano Neto

A AMAZÔNIA É NOSSA?

(Continua na próxima edição)

 PROBLEMÁTICA INDÍGENA (IX)

* Osmar  José  de
Barros  Ribeiro

*Coronel  Reformado

* Coronel, Historiador Militar e Advogado

Foto: Ricardo Stuckert

Soldados índios incorporados nos Pelotões de
Fronteira,  na Amazônia

Indigenista Missionário) e ONGs nacionais
e internacionais (estas, predadoras e espiãs)
vêm açulando a questão indígena por meio
de conflitos raciais e fundiários, em testilha
com cláusulas pétreas da Constituição Fe-
deral. Pregam um multiculturalismo em rela-
ção a etnias indígenas, sob o viés de antro-
pólogos engajados ideologicamente,
elaboradores de laudos que coonestam fu-
turas demarcações de colossais áreas,
riquíssimas em minerais, máxime em faixa de
fronteira. Há uma clara incoerência nas ações
do CIMI. Os neo-missionários defendem a
preservação das usanças e costumes, das
tradições, enfim, dos aborígines, e da religi-
osidade por eles praticada. Mas são bem
diferentes os cânones do cristianismo que

preconizam a evangelização dos indígenas
e são contrários ao primitivismo tribal, como
a prática da antropofagia, do infanticídio, da
poligamia, etc, ainda em uso por várias
tribos. Qual, portanto, o respaldo moral que
essas missões religiosas (que inculcam nos
índios a idéia de que somente o missionário
é seu amigo, ao contrário de todos os não-
índios) possuem em se arvorar baluartes
das tradições indígenas? Impende lembrar,
outrossim, que o Estatuto do Índio (Lei
6001/1973) reza em seu artigo 1° que o Pro-
tocolo tem como propósito �preservar a
cultura dos índios e integrá-los, progressi-
va e harmoniosamente, à comunhão nacio-
nal�. Acontece que tal Estatuto ficou
fragilizado em vista da Convenção 169, da
OIT, aprovada pelo Congresso Nacional,
em 2002, e pela Declaração Universal dos
Direitos dos Povos Indígenas aprovada
pela ONU, em 2007, com o entreguista voto
do Brasil...

Hoje, as Forças
Armadas do

Brasil parecem es-
tar sem um rumo
definido e são, dia
após dia, submeti-

das a vicissitudes que se julgavam perdidas
na noite dos tempos. Tudo teve início com
a criação, ao ver de muitos extemporânea,
do Ministério da Defesa. Mais que unificar
estratégias, o objetivo real desse ato, nunca
abertamente declarado, foi o de afastar do
centro das decisões nacionais os militares,
substituindo-os por um político civil.

Após uma série de ministros de pou-
ca ou nenhuma expressão, o cargo foi entre-
gue a um ex-parlamentar e ex-
juiz do Supremo Tribunal Fe-
deral. E este, arrogante e vai-
doso, pôs-se em campo como
um Quixote medieval, a inves-
tir de lança em riste contra o
fantasma de um suposto
inconformismo militar, com
poderes legais para interferir
em todas as áreas de atividades castrenses,
da indicação dos Comandantes das Forças
à reestruturação do seu ensino, preparo e
emprego. Resumindo: os poderes atribuí-
dos ao ministro da Defesa trazem de volta,
infelizmente, a ingerência da política parti-
dária nos negócios militares e os resultados
serão de lamentar, tal qual o foram no pas-
sado.

O passo seguinte veio a ser a apre-
sentação de uma Estratégia Nacional de
Defesa (END), formulada sob a inspira-
ção de um jejuno em artes militares, mas
com longa vivência acadêmica nos Esta-
dos Unidos. As promessas de reequipa-
mento, de autonomia científica e tec-
nológica, etc., permearam a END, com
resultados limitados. As aeronaves de
última geração ficaram, mais uma vez, no
campo das promessas vazias, já que uma
declaração de preferência por um dado
modelo, feita pelo ex-presidente, causou
escândalo internacional e levou, na prática,

ATÉ QUANDO?

Não basta elogiar, é preciso colaborar!
Assine este jornal.

Até quando as Forças Armadas do Brasil fingirão que tudo
está correndo normalmente, vivendo de aparências e de

perigosíssima ineficiência funcional?

Até quando viveremos o
achatamento salarial

que nos vem sendo
imposto pelos que, tendo
ontem amargado o pó da
derrota, hoje ocupam os

mais altos postos
governamentais?

Acesse nosso site
www.jornalinconfidencia.com.br

Você encontrará as 12 últimas edições do nosso jornal e artigos selecionados de
nossos articulistas. Leia e opine.

tudo à estaca zero. Uns poucos helicóp-
teros de ataque foram distribuídos às
Forças e o Exército tem a promessa de
receber uns tantos blindados sobre ro-
das de fabricação nacional. A Marinha de
Guerra vê, com esperança, uma futura
realização do sonho do submarino nuclear.

Enquanto isso, nos quartéis, a ali-
mentação da tropa impõe restrições à
instrução; a dotação de munição é redu-
zida ao mínimo suportável; as verbas para
manutenção das instalações são insufi-
cientes e, não poucas vezes, os coman-
dantes mais responsáveis usam seus re-
cursos pessoais para reparos de emergên-
cia nas mesmas.

Hoje, Juízes de Di-
reito interferem nas atri-
buições disciplinares dos
Comandantes de Unidade
e incidentes entre superior
e subordinado, como acon-
teceu recentemente em
Brasília/DF, envolvendo
militares da Aeronáutica no

interior de um próprio da Força, podem
resultar em inquéritos na Polícia Federal,
como se de valia alguma fosse a Justiça
Militar e os regulamentos castrenses.

Até quando viveremos o achatamen-
to salarial que nos vem sendo imposto pelos
que, tendo ontem amargado o pó da der-
rota, hoje ocupam os mais altos postos
governamentais? Até quando, vivendo
de aparências, faremos de conta que tudo
está no melhor dos mundos? Até quando
será aceito, sem tugir nem mugir, o des-
prestígio que nos é imposto? Até quando
será aceita a nossa transformação em
guardas florestais, agentes de saúde,
polícia estadual, etc., num evidente des-
virtuamento da missão precípua? Até
quando a disciplina militar prestante, da
qual nos falava Camões, resistirá ao assé-
dio que lhe é imposto?

 Que, até lá, o Senhor dos Exércitos
nos proteja!
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Edição Histórica da Revolução

 10 de abril de 1964
Ao fazer ou renovar a sua assinatura, se desejar
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- Alto Santa Lúcia � CEP 30360-690 � Belo Horizonte � MG -  Não enviar dinheiro.
B. VIA BANCÁRIA - Depositar ou  transferir para o Banco do Brasil o valor de R$100,00
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comprovante do pagamento para  jornal@jornalinconfidencia.com.br, ou  telefax
(31) 3344-1500, ou ainda o cupom citado e o  xerox do pagamento para  Rua Xingu,
497 - Alto Santa Lúcia - CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações - e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br.
E. Renovação da Assinatura � a cargo do interessado (idem providências acima).
Verifique no canto superior direito da etiqueta de endereçamento postal, o mês/ano
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ENDEREÇO:
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CIDADE:                                                                  UF:
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Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira  de 13:00 / 17:00 h.

       Belo Horizonte - Av. Francisco Sales, 199 - Floresta
    Juiz de Fora - Rua Hoyan, 40 - Centro

São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA

AOS  PROFESSORES
Para melhor ilustrar as aulas de História do Brasil, marque uma visita de seus alunos ao
Museu da FEB/BH ou em sua própria Escola. Tel. (31) 3224-9891/ Fax: 3222-8021.

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

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

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

Curitiba, 31 de julho de 2011
Excelentíssimo General de Exército Túlio Cherem
Comandante da Escola Superior de Guerra
Lamento muito ter que devolver a esta tradicional e antes prestigiosa instituição

militar o �Certificado de Conferencista� a mim concedido em 03 de abril de 2007, pela
minha insignificante contribuição ao
tema �Amazônia Brasileira: Ame-
aças e Defesa da Soberania� minis-
trado dentro do Ciclo de Extensão -
Amazônia Brasileira no Século XXI
abordando especificamente �A
Questão de Alcântara�, uma afron-
ta ao Brasil e humilhação para nos-
sas FFAA.

Nesta oportunidade fui infor-
mado que todo o participante das
atividades da ESG, fosse ele ouvin-
te, aluno, conferencista ou profes-
sor teria que no mínimo possuir o 3º
grau completo, isto é, um diploma universitário e como esta regra e a disciplina agora
foram quebradas com o convite para um apedeuta sem o curso primário completo e que
transformou o Estado Brasileiro no maior lupanar de todos os tempos - (Comandante
do Exército vira alvo de investigação - 31/07/2011) - abordar no dia 29 de julho de 2011,
uma sexta feira negra, o tema �Brasil, o País do Futuro�, também me dou ao direito
de fazê-lo devolvendo tal certificado.

Sei que meu ato é estéril e patético, porém, muito mais patético foi transformar a Escola
Superior de Guerra em um circo, onde desta feita, a platéia foi colocada no picadeiro.

CMC - Saudações Garanças
Ronaldo Schlichting

LULA NA ESG

Previsão do general Olympio Mourão Filho, publicada no seu
livro de 1978, A Verdade de um Revolucionário:

 �Ponha-se na presidência qualquer medíocre, louco ou semi-analfabeto,
e vinte e quatro horas depois a horda de aduladores estará à sua volta, brandindo o
elogio como arma, convencendo-o de que é um gênio político e um grande homem,
e de que tudo o que faz está certo. Em pouco tempo transforma-se um ignorante em
um sábio, um louco em um gênio equilibrado, um primário em um estadista. E um
homem nessa posição, empunhando as rédeas de um poder praticamente sem
limites, embriagado pela bajulação, transforma-se num monstro perigoso.�

 A Casa onde se �estuda o Brasil para
melhor servi-lo�, como disse o Gen. Castello
Branco, não poderia ceder às injunções políticas
ou administrativas, ou ambas, e permitir que
subisse à sua tribuna, destinada, única e exclusi-
vamente, aos estudiosos dos problemas
conjunturais brasileiros, alguém sem lastro e sem
lustre, sem o gabarito exigido, e pior, sem com-
promissos com a Nação.

Palrador de feira, piadista vulgar, cujas
expressões de efeito não saem das comparações
futebolísticas, transforma as soluções urgentes
para as questões brasileiras em meras disputas de
pênaltis. O convite feito ao Sr. Lula e, segundo
consta, por uma �companheira� e estagiária do
CAEPE, à revelia da Coordenação do Curso, a
cujas normas aceitou obedecer quando nele se
inscreveu, não poderia ter sido respaldado pelo
Comando da ESG, ferindo, assim, os brios desta
grande Instituição.

É sabido que a outra forma de corrupção,
a intelectual, já medra em muitas organizações,
plantada pelos esbirros do petismo, mas não
poderia ocorrer numa Fortaleza, erguida, primei-
ramente, para a defesa do Rio de Janeiro, hoje,
mantida intacta, para defender o acervo de conhe-
cimentos que nela é disseminado, sobre a Verda-
deira Estratégia de Defesa da Soberania do Brasil.

É ofensivo aos altamente conceituados

NOSSO COMENTÁRIO

palestrantes e conferencistas do Corpo Perma-
nente da Casa, ou convidados, que se aperfeiço-
am continuamente na sagrada tarefa de estudar os
problemas nacionais, serem equiparados a um
reles papagaio de realejo.

O que atinge igualmente a Instituição é não
terem se comportado, à altura, os seus estagiários
e, em lugar das gargalhadas e dos aplausos ao
discurso pífio de um falastrão de rua, deveriam
manter-se em profundo silêncio de condenação
ao evento. Deixasse a euforia restrita à estagiária
infratora.

Sai da ESG, engalanado, o pavão que não
olha os próprios pés. Saem rebaixados à categoria
de simplórios assistentes de saltimbanco, os
selecionados estagiários do mais extenso Curso
da ESG, que devem estar sendo motivo de mofa
dos três grandes farsantes presentes, a tríplice
aliança da desmoralização institucional: Lula,
Jobim, Genoíno.

Lamenta-se, profundamente, o convívio
dos três Comandantes Militares, também na
assistência, com tipos tão opostamente distin-
tos.

Stédile e Lula, duas manchas que não se
apagarão, na história da Escola Superior de Guer-
ra. Para a concretização do deboche de cada um,
adentrar naquele Auditório tornou-se glória; para
a Instituição, uma vergonha!
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CEL  JORGE  BAPTISTA  RIBEIRO
Teresópolis/RJ

Prezado Miguez,
Aqui rendo-lhe minhas mais efusivas

homenagens, não só pelo excelente conteú-
do do jornal, mas também pelo tratamento
com o qual retribuiu  ao que lhe foi  dispen-
sado pelo  �politicamente correto senhor�
Eron  Carlos Marques, atual presidente da
Poupex, órgão que nem parece ser vincula-
do ao Exército.

Infelizmente, esse �senhor� dá conti-
nuidade ao já consagrado descumprimento
da Lei  que regula a situação, obrigações,
deveres, direitos e prerrogativas dos mem-
bros das Forças Armada - Estatuto dos
Militares � o qual assegura a graduação e o
posto aos militares, mesmo que na reserva
ou reformados. Há muito tempo escrevi
cartas àquela instituição, inclusive ao seu
presidente e ao vice, abordando essa des-
consideração. Nunca recebi qualquer satis-
fação a respeito do desprezivo tratamento.
Sinal dos novos tempos! (10/07)

jorjagulha@uol.com.br

Enfim, uma boa notícia. Ninguém apa-
receu. Por enquanto, o trem-bala per-

manecerá na gare. Os empresários, que não
são bobos, acharam pouco os 34 bi avalia-
dos pelo governo. Segundo eles, tocar a
obra não sairá por menos de 50 bi. Parece
que têm razão, pois não deve ser fácil esca-
var mais de 100 quilômetros de túneis.

O diminuto �bi�, que vem depois do
50 aí de cima, não transmite a verdadeira
grandeza dos valores em discussão. Se eu
tivesse escrito 50 bilhões, ainda assim não
provocaria muito impacto. Para ser mais
incisivo, usarei todos os zeros que a cifra
contém: R$ 50.000.000.000,00. Isso mesmo.
Excluindo os desprezíveis centavos, são 10
poderosos zeros. Sempre é bom lembrar que
o orçamento do Ministério dos Transpor-
tes contem ainda outros atraentes zeros.O
amplo leque sob a responsabilidade dessa
estratégica Pasta reflete-se no seu orça-
mento e explica a atração que ela exerce
sobre os políticos em geral.

Esclareço que não foram as últimas
notícias de corrupção no Ministério dos
Transportes que me tornaram um crítico do
trem-bala. Mas elas deram um empur-
rãozinho na decisão de expressar o que
penso. O recente escândalo, envolvendo
o ex-ministro Alfredo Nascimento, faz
desconfiar que ele e seu time de confian-
ça podem ter embolsado muito dinheiro
ao longo dos mais dos 6 anos que ficaram
por lá. Mesmo que o Supremo, mais uma
vez, venha a concluir pela ausência de pro-
vas, todos os cidadãos sentem-se rouba-
dos.

Como desgraça pouca é bobagem,
circula na internet (nem sempre confiável, é

O TREM-BALA NÃO SAIU DA
GARE, POR ENQUANTO

* Hamilton Bonat

verdade) denúncia sobre o uso, pelo minis-
tro afastado, de dinheiro público num affaire
amoroso capaz de fazer até Derci Gonçalves
ruborizar. Mas este é outro assunto e, além
do mais, carente de comprovação.

Voltando ao trem-bala, a euforia cau-
sada pela boa notícia de ninguém ter apare-
cido foi imediatamente anulada pela persis-
tência do governo, que já anunciou mudan-
ças no modelo de licitação. Sua insistência
aponta na direção dos cofres da união. Em
tempos idos, empreendimentos desse porte
seriam taxados de faraônicos. Hoje, não
mais, embora existam inúmeras outras prio-
ridades. Vou poupá-lo, caro leitor, de listar
nossas carências nas áreas da saúde, edu-
cação, saneamento e segurança pública.

Tratarei apenas do igualmente ca-
rente setor dos transportes. Nele encon-
tramos não só ferrovias, mas também
aeroportos, rodovias, portos, metrôs e
aquavias, estrangulando, como um gar-
galo, a circulação de pessoas e cargas,
diminuindo nossa competitividade, ele-
vando preços, maximizando o custo Bra-
sil e ceifando milhares de vidas a cada
ano. Os 50 bi, com seus 10 zeros, resolve-
riam muitos desses problemas.

Resta perguntar: quem tem mais pres-
sa? Alguns poucos privilegiados que irão
do Rio a São Paulo em apenas uma hora e
meia? Ou, por exemplo, a carga do trem que
sai de Cascavel para, somente depois de 18
dias, chegar a Paranaguá? Não podemos
esquecer que cargas significam emprego
para milhões de brasileiros. Para preservá-
los, o faraônico bala poderia esperar mais
um pouco em sua luxuosa gare.

* General da Reserva - www.bonat.com.br

ADM.  JOSÉ  LUIZ  MENDONÇA
LEMOS

Brasília / DF
FHE/Poupex

Quem semeia vento, colhe tempesta-
de! Por que o senhor (general-de-Exército)
Eron Carlos Marques enviaria aquela carta
ao Inconfidência? Ordens superiores ou
provocação? Melhor faria se tivesse ficado
calado e ainda levou um tapa de luvas: O
Inconfidência continuará sendo enviado,
como cortesia, para os escritórios da FHE/
Poupex!!

Não seria o caso do Inconfidência
processá-lo  por quebrar uma parceria de 10
anos e ainda tomar conhecimento do rompi-
mento por terceiros, a Folha de São Paulo?

Se o Inconfidência não atende aos
interesses diretos da FHE e da Poupex,
quem vai  melhor atender?

NR: Grato pelo apoio. Segundo o
nosso advogado, não cabe processar a
FHE/Poupex, em virtude de não haver um
contrato firmado entre as partes, apesar
dos 10 anos de parceria.

O presidente da Associação dos Gays
de Limoeiro do Norte � CE, declarou

em 16 de agosto de 2010 no jornal Diário
do Nordeste (DN), que essa entidade
�possui 238 associados no Vale do
Jaguaribe, sendo 183 de Limoeiro�. Isto
corresponde a 76,89 % dos seus mem-
bros, o que confere ao município o maior
percentual de homossexuais do Vale.
Aquela comuna poderá ser indiferente a
este dado porque a inversão dos valores
sexuais humanos está em moda, como se
tratasse de comportamento natural sem
ser, o que logo se comprova pelo modo pe-
jorativo e até mesmo asqueroso de como
eles são apresentados em vários progra-
mas radiofônicos e televisivos. Penso
ser difícil para os que não concordam com
esse enunciado conviverem com a referi-
da associação; à vista disso, embora te-
nha lido um homossexual afirmar que eles
�nascem assim�, não consigo entender
este argumento, afinal, os masculinos
produzem espermatozóides e os femini-
nos óvulos, condições que os tornam
aptos à reprodução. Concordaria com
essa asseveração se eles ou elas não
originassem, respectivamente, estas uni-
dades germinativas, além disso, de 1970
para cá não sei, mas até aí a ciência não

AFETO ENTRE MACHOS OU FÊMEAS
* Antonio Furtado Cunha

havia encontrado em humanos um só
caso de hermafroditismo verdadeiro, isto
é, presença de testículos e de ovários no
mesmo indivíduo, o que se poderia pen-
sar em terceiro sexo. Em 7 de janeiro, o
mesmo DN noticiou: � Uma transexual e
uma bissexual participarão do BBB 11�
e �Casais do mesmo sexo poderão ter
filhos�; a este respeito, é sabido que a
procriação não existe entre par, parelha
ou casal de mamíferos adultos de igual
sexo, o que pode acontecer é um esper-
matozóide de um do par de machos ou o
óvulo de uma do casal de fêmeas, após
fecundar ou ser fecundado em laborató-
rio se transformar em ovo, depois em-
brião, daí transferido para útero viável da
mesma espécie até o nascimento e em se-
guida, no caso de humanos, adoção pelo
casal do integrante que cedeu seu ga-
meta, se a lei permitir. É possível conce-
ber-se como natural a união entre dois
homens ou duas mulheres que guardam
afeto entre si (amigos de verdade), desde
que entre eles ou elas não aconteça prá-
tica de ato sexual; é sabido ser natural e
muito comum, a afeição de um ser huma-
no por um cachorro, um cavalo etc., não
é mesmo? ( 22.07)

 Cel. Veterinário - Fortaleza/CE

ORVIL - TENTATIVAS DE
TOMADA DO PODER

MÉDICI
A Verdadeira História

Agnaldo
Del Nero Augusto

Escrito pelo general-de-
Divisão Agnaldo Del Nero

Augusto. Já com o texto
corrido e digitado, encontra-
se em fase de diagramação.

Esperamos apresentá-lo
em  setembro.

TENTATIVAS DE

TOMADA DO PODER
LÍCIO MACIEL

JOSÉ C. NASCIMENTO

Depois de realizada a edito-
ração eletrônica, o design e a dia-
gramação, o livro, apresentado
em um volume, capa dura, ficou
com 650 páginas.

Seu lançamento está previsto
para outubro do corrente ano.

A finalidade da obra é divul-
gar a verdadeira História Militar
e do Brasil, para esclarecer e de-
fender, particularmente o Exérci-
to, das mentiras e infâmias conti-
das nos livros e CD-ROM a se-
rem distribuídos aos alunos das
escolas públicas do Ensino Mé-

dio, considerados provocação e uma verdadeira agressão aos
militares brasileiros.  Os autores, Coronéis Lício Maciel e José C.
Nascimento, tomaram a iniciativa de publicá-lo, uma vez que quem
deveria fazê-lo, se omitiu covardemente.

Data e local de lançamento serão informados oportunamente.

Aos assinantes e associados do Inconfidência.
Favor enviar o seu e-mail para

a fim de que possa ser cadastrado e receber o
Inconfidência pela internet. Desde já, agradecemos.

jornal@jornalinconfidencia.com.br
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CUSTO ZERO DO MILITAR APOSENTADO
UM SIMPLES PROBLEMA DE GESTÃO

Estudo completo e detalhado é encontrado no documento FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MILITAR
A SOLUÇÃO composto por 33 folhas e 8 planilhas anexas.

VERDADES QUE A MÍDIA IGNORA
SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MILITAR

(inclusos reajustes programados até 2010)

Este trabalho já foi apresentado pelos seus autores, ao CCOMSEX - Centro de
Comunicação Social do Exército, MD - Ministério da Defesa, DGP - Departamento Geral
do Pessoal e ainda a diversas instituições governamentais. Julgamos que, se em vigor,
seria a completa independência da família  militar, sem qualquer interferência política e
financeira do Estado.

Poderá ser enviado a quem se interessar, sem qualquer custo, por e-mail, mediante
contato antecipado.

Tal documentação é o resultado do estudo iniciado em 1999 quando o extinto
EMFA tratava de cumprir diretriz do governo FHC com o qual não concordávamos por
faltar clareza quanto ao destino do montante que entregamos ao governo, desde
dezembro de 1956, a título de Pensão Militar. É um estudo completo e prospectivo
enfocando o período de 2003 à 2056 com planilhas elucidativas do comportamento das
turmas de formação da AMAN e da EsSA e considerações mais objetivas sobre cálculo
atuarial  interveniente no estamento das Forças Armadas.

Moveu-nos a preocupação com os futuros militares que estarão desamparados
com a pretendida inclusão do militar no sistema falido do INSS.

 Considerações Iniciais
É voz corrente que os militares, parti-

cularmente os aposentados, são um peso
muito grande para as finanças do país.

Preocupados com o completo desco-
nhecimento da maioria da população brasi-
leira, inclusive, dos seus representantes
mais ilustres, sobre a realidade da situação
que envolve os militares das Forças Arma-
das, principalmente quanto a sua situação
previdenciária, julgamos de utilidade públi-
ca os esclarecimentos que nos propomos
apresentar através deste trabalho.

Ingresso
Através de concurso público univer-

sal ,o cidadão torna-se militar e após con-
cluir uma das Escolas de Formação das
Forças Armadas passa a receber sua remu-
neração por verbas orçamentárias e a con-
tribuir para a sua Previdência.

Contribuição
Essa contribuição destina-se à cons-

tituição de uma denominada Pensão Militar
que irá amparar seus descendentes no
futuro,quantia proporcional à remuneração
bruta a que cada militar faz jus, religiosa-
mente retirada do seu contra-cheque du-
rante toda a sua vida, na ativa e na inativi-
dade, sem nenhuma interrupção. Não há
inadimplência .

Unicidade da Pensão Militar
É oportuno esclarecer que a Pensão

Militar ,originária dos efeitos da Guerra do
Paraguai, é única para cada militar, e será
dividida por quantos herdeiros houver.

Reserva Remunerada
Quando o militar completa,no míni-

mo, 30 anos de serviço pode passar à inati-
vidade integrando a Reserva Remunerada e
a receber proventos, nominalmente ainda
oriundos de verbas orçamentárias.

Passamento
Morto, o militar deixa de receber re-

muneração na ativa ou proventos na reser-
va oriundos das dotações orçamentárias e
seus herdeiros passam a receber a Pensão
Militar, cuja origem está nos recursos que
foram acumulados ao longo dos anos pelo
próprio militar para esse fim e que, deveriam
estar contabilizados no Tesouro Nacional,
acrescidos pelos rendimentos decorrentes
da sua aplicação.

Contribuição do Empregador
É bom que se esclareça que, para a

constituição da Pensão Militar, o emprega-
dor, no caso o governo, em nada contribui.

Dupla destinação da
Contribuição

É importante ressaltar que a Medida
Provisória Nº 2.215-10, de 31 de Agosto de
2001 transferiu para o militar a responsabi-
lidade de prover os recursos para a sua
aposentadoria recolhendo ao Estado, men-
salmente, importância, ainda que mantido o
nome de Pensão Militar, para atender as
duas destinações: Aposentadoria e Pen-
são.

Continuou omitindo a obrigatorieda-
de da participação do empregador - o Esta-
do - e por esse mesmo diploma, a base de
desconto, anteriormente o soldo, passou a
ser o montante total da receita do militar
como remuneração ou proventos; como
conseqüência, cada militar contribui com
um valor distinto.

O Militar, que provê recursos para
suas aposentadoria e pensão, não é tão
pesado para a Nação como querem fazer
crer seus opositores.

Despesa Maior do que a Receita
Os recursos descontados de cada

militar para fim de Pensão, durante toda a
vida, se fossem recolhidos a um Fundo ren-
deriam o suficiente para honrar todos os
benefícios � aposentadoria e pensão � até
sem a participação de recursos do pouco
justo Tesouro Nacional.

O Tesouro Nacional dispõe dos mes-
mos por cerca de 52 anos, empregando-os
em outros destinos sem contabilizar os ren-
dimentos que seriam justos pelo emprésti-
mo que recebeu e nem fazê-los render para
promover a devida auto-sustentação dos
benefícios objeto da sua destinação.

O alegado desequilíbrio atual entre
receita e despesa, se real, certamente resulta
de má gestão. por não ter aplicado os recur-
sos no passado para ter a imprescindível
liquidez no presente.

Esses recursos diferem totalmente dos
geridos pelo INSS por não serem gravados
com nenhuma destinação diferente da
precípua - pensão por morte.

Comprovação das Verdades
Apresentadas

Anexamos um estudo completo de-
monstrando a participação dos militares de
uma turma de formação, desde a conclusão
do curso na AMAN ou na EsSA, na cons-
tituição do patrimônio financeiro para hon-
rar as despesas com sua aposentadoria e
para amparar seus herdeiros.

Levantamento feito com uma turma
da Academia Militar das Agulhas Negras
apresenta, após mais de 52 anos de contri-
buição, com expectativa de vida de 73 anos,

um capital como patrimônio de mais de 2
bilhões de reais, com rendimento previsto
de mais de 20 milhões de reais mensais para
atender às despesas de cerca mais de 7
milhões de reais com herdeiros de 4 Gene-
rais de Exército, 4 de Divisão, 9 de Brigada,
367 Coronéis, 96 Tenentes Coronéis e 53
falecidos.

Com uma turma da Escola de Sar-
gentos das Armas, os valores são: mais
de 1,7 bilhões (capital) , mais de 17 mi-
lhões (rendimento) e cerca de 7,9 milhões
de reais (despesas), sendo: 263 Capitães,
150 Primeiros Tenentes, 250 Segundos
Tenentes, 300 Subtenentes, 241 Primei-
ros Sargentos e 133 falecidos.

Ver o documento Fundo de Previ-
dência do Militar - A Solução e seus
anexos.

Síntese sobre Cálculo Atuarial
Tendo em vista a universalidade e

a permanência ininterrupta das contri-
buições, a total adimplência, a automáti-
ca atualização da contribuição, a ausên-
cia de despesas para o recolhimento ou
para a habilitação das pensões, a higidez
do estamento, a ampliada expectativa de
vida e do tempo de contribuição julga-
mos inexistirem fatores depreciativos
para os recursos do sistema (Fundo de
Previdência dos Militares) os quais po-
derão ser aplicados por mais de 10 lustros
seguidos para manter a solidez financeira
do sistema.

A metodologia adotada na confec-
ção das planilhas, considerando no pró-
prio mês da ocorrência os reflexos relaci-
onados com o aumento dos desembol-
sos, a arrecadação das contribuições e a
aplicação do capital acumulado para ren-
der o máximo possível, elimina a possibi-
lidade da interferência de qualquer outro
fator de natureza atuarial.

Contribuições dos Militares
Fundamento de Plano de Previdência �

Aplicação dos recursos
Transcrição do registrado pela pu-

blicação Conjuntura Econômica de no-
vembro de 1949 sob o titulo Estudos
Especiais � Custo e Benefícios da Previ-
dência:

�Nos seguros a longo prazo, apre-
ciável parcela da receita provém da in-
versão de parte das contribuições não
absorvida imediatamente.

A falta de juros capitalizados po-
derá, com o tempo, dificultar seriamente
a liquidação dos compromissos assumi-
dos, salvo se valorizações extraordiná-
rias de bens patrimoniais ou outros fa-
tores compensarem tal deficiência� sic.

Parece ser mal dos governos, des-
de antanho, gerir inadequadamente os
recursos que são colocados sob sua
guarda, vez por outra, como ocorre no
momento, querer mandar essa conta para
a sociedade ou para os participantes do
sistema.

Índices de Rendimento
Foi considerado o índice estimado em

1% ao mês.
Qualquer estabelecimento bancário

que cobra, no mínimo, 7% am para conceder
empréstimos aos correntistas, não se furta-
rá em oferecer, pelo menos, 1% am pela
captação desse capital de muito longo pra-
zo. Gestor eficiente conseguirá muito mais.
Parte poderá ser aplicada em papéis do
Tesouro Nacional.

O militar era o único aposentado que
contribuía e continua a contribuir para a
previdência.

Brasília, janeiro de 2010
Cel Márnio José Signorelli TEIXEIRA PINTO

marniotp@superig.com.br
Ten Cel Lindolpho ÁLVARES

salvaresbr@yahoo.com.br
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Não resta a menor dúvida de que os re-
manescentes da guerrilha comunista,

derrotada no Brasil nas décadas de 1960 e
1970, estão usando a liberdade democrática
de que desfrutam, graças à própria  derrota
que sofreram, para pôr em prática um
revanchismo covarde contra aqueles que
não lhes permitiram  consumar seu crime de
traição à pátria, pela entrega servil de nossa
soberania aos ditames da ditadura do pro-
letariado comandada por Moscou. Isso fi-
cou patenteado de forma insofismável  no
programa �Jovens Talentos�, comandado
por Raul Gil no SBT, levado ao  ar no dia 25
de junho, sob a proposta de serem cantadas
pelos calouros somente músicas de protes-
to da época do �Regime Militar�, usadas na
trilha sonora da novela �Amor e Revolu-
ção�, veiculada no mesmo canal de TV. Com
o objetivo claro de desmoralizar as Forças
Armadas, que sempre representaram foco
de resistência contra as tentativas inglórias

LEUCEMIA INSTITUCIONAL
Jornalista Lino Tavares

Acesso em 30 de julho de 2011

CONTEÚDO EM EXTINÇÃO. LAMENTE!... SÓ PARA LEMBRAR

* Coronel  Reformado - Ex-Chefe do CDOCEX - Centro de Documentação do Exército

*Jorge Alberto Forrer Garcia

No dia 3 de novembro do ano passado,
quando foi disponibilizada uma mo-

dificação no �site� do Exército Brasileiro na
Internet, dentre outras, duas coisas chama-
ram a atenção. Uma delas foi a retirada das
datas de 31 de março e de 27 de novembro
da lista de datas festivas-comemorativas no
âmbito da Força, e, a outra, foi a simplifica-
ção vergonhosamente radical feita na si-
nopse histórica do Exército Brasileiro, que
antes podia ser encontrada naquela página,
até com certo aprofundamento.

Como algumas vozes militares se
manifestassem contrárias a tais �ajustes�
na página, não é possível se dizer por quais
desígnios a lista das datas voltou a apare-
cer, com o 31 de março e o 27 de novembro

de transformar o Brasil numa �Cuba gigan-
te�, um exótico corpo de balé, vestindo um
arremedo de farda do Exército, com tênis
fazendo as vezes do coturno, rebolava como
vedete em teatro de revista, no decorrer do
programa, enquanto um calouro cantava a
canção �Pra não dizer que não falei de flo-
res�, de Geraldo Vandré, que traz na letra a
frase �nos quartéis lhes ensinam uma antiga
lição: de morrer pela pátria e viver sem ra-
zão�. O irreverente espetáculo, somado a
outras desfeitas recentes que  atentam con-
tra a imagem de nossas Instituições Arma-
das, com a conivência explícita do poderes
constituídos, como a concessão da mais
alta distinção da FEB ao ex-guerrilheiro co-
munista José Genoíno, atuam a todo vapor,
neste país, como se fossem  glóbulos bran-
cos destruindo os glóbulos vermelhos, le-
vando a nação a uma  espécie de �leucemia
institucional aguda�, tornando-a vulnerá-
vel ao antigo projeto de fazer do Brasil o

$ILVIO $ANTO$ VEM AÍ!

A               É NO$$A, $ILVIO

O primeiro beijo homossexual
na teledramaturgia aconteceu

na novela �Amor e Revolução�.
Silvio Santos: é isso que você
deseja para as suas filhas?

NOSSO COMENTÁRIO
Já não é de hoje que a nossa História Militar e do Brasil, vem sendo deturpada e

escondida daqueles mais jovens que deveriam melhor conhecê-la à luz da realidade e não
através dos livros didáticos adotados pelo Ministério da Educação e distribuídos às
escolas públicas de todo o país.

Ao receber esta  oportuna e patriótica exposição, minha memória  retrocedeu
a 6 de dezembro de 2004, por ocasião de uma formatura realizada em homenagem a
Santa Bárbara, padroeira dos Artilheiros, em aquartelamento sediado em Minas
Gerais. Fui testemunha, por acaso, de uma conversa  entre os comandantes da 4ª
Região Militar e de uma unidade de Artilharia, enquanto caminhavam em direção  ao
local do almoço.

 General: Foi realizada formatura no dia 27 de novembro - intentona comunista?
Comandante: Não, não foi realizada.
General: Por quê?
 Comandante: Recebi ordens.
 General: De quem e como foi transmitida?
 Comandante: Do Escalão Supeiror. Por telefone.
 Como lembrança, o Comandante do Exército, na ocasião, era o General

Francisco Albuquerque, o mesmo que desautorizou o seu chefe do CCOMSEX,
General Esper, após este expedir para as Organizações Militares e mídia, boletim
alusivo à contra-revolução de 31 de março de 1964.

ESQUECER, TAMBÉM É TRAIR!!!

grande curral totalitário das velhas oligar-
quias de extrema esquerda. Se nada for feito
para brecar essa �Intentona do século 21�,
com certeza os agentes desse  �golpe mas-
carado de democracia� conseguirão chegar
lá bem antes do que nasçam os nossos

primeiros netos ou bisnetos.
 NR: Publicado no jornal "Diário

da Fronteira", de Uruguaiana, em 29
de junho de 2011. Colaboração do Co-
ronel Antônio Augusto Brasil Carús-
Ex-prefeito de Uruguaiana.

nela novamente constando, embora que tão
somente por uns poucos dias, pois logo
foram definitivamente retiradas, situação
que permanece até esta data. Fato já notici-
ado

Simultaneamente, a História da For-
ça, nessa ocasião experimentalmente
apequenada, como que numa espécie de
�balão de ensaio�, foi definitivamente tor-
nada indisponível e em seu lugar, no
�link� História, na nova página, foi colo-
cado um �carimbo� dizendo �Conteúdo
em atualização. Aguarde!�. Ocorre que
esse �carimbo� completou, em 29 de julho
2011, oito meses e meio. De duas, uma. Ou
nessa modificação da página perderam-
se os arquivos digitalizados relativos à

História do Exército e se está tendo de
novamente copiá-la dos livros, daí a de-
mora na atualização; ou não se sabe o que
escrever, tendo em vista que, bem mo-
dernamente, a Instituição encontra di-
ficuldades para tratar com alguns fatos
da História do Exército os quais teimam
em coincidir com fatos da História do
Brasil.

Com elevado grau de certeza, pos-
so dizer que não faltam verdadeiros his-
toriadores no âmbito dos militares da Re-
serva Remunerada e Reformados do Exérci-
to, sem levar em conta outras tantas pes-
soas habilitadas, para ajudar na atualiza-
ção do �site� do Exército, escrevendo

uma História verdadeira. Não a história
pusilanimemente filtrada, com partes con-
venientemente esquecidas. Mas a Histó-
ria completa, em benefício da atual gera-
ção de jovens, que merece ter a História
do seu Exército, no local de mais fácil
pesquisa hoje em dia: a rede mundial de
computadores.

Do meu ponto de vista, julgo que
esteja mais do que na hora de atualizar
a página do Exército na Internet no que
diz respeito à História da Instituição, e
retirar de vez o �Conteúdo em atualiza-
ção. Aguarde!�, já com quase nove me-
ses. Ou então que se troque logo para:
 �Conteúdo em extinção. Lamente!�
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CAIXA POSTAL
CAP FAB PEDRO  PAULO  RODRIGUES

São Paulo/SP
Cumprimentos ao Editor  do Inconfi-

dência pelos dois últimos editoriais referen-
tes aos meses de maio e junho. O que está
ali escrito é o que, infelizmente acontece em
nosso país e é tudo aquilo que penso e gos-
taria de ler, ouvir e ver em todos os jornais,
rádios e TV.

Parabéns pela clarividência das pala-
vras ali colocadas: - crimes, bandalhas,
canalhices e mentiras � e ninguém é punido
ou restitui o que foi roubado/desviado. Até
quando? (10/07)

ADV JOSÉ MARIA MAYRINK
São Paulo/SP

A Cueca do PT
O caso do flagrante dos dólares/reais

na cueca e na mala do assessor do então
deputado estadual, José Nobre Guima-
rães, (PT/CE) , irmão do assessor do mi-
nistro da defesa, José Genoino (PT/SP),
envolvido no mensalão e ex-guerrelheiro,
não vai dar em nada. Esse individuo foi
eleito deputado federal, sem que o TRE/
CE (ou o ficha limpa), tomasse qualquer
iniciativa para impedir a sua candidatura.
Vocês estão perdendo tempo. Essa cueca
suja vai ficar pendurada nas páginas do
Inconfidência por muito, muito tempo.

NR: Por onde andará o processo
aberto pela Polícia Federal, por oca-
sião da apreensão do dinheiro no aero-
porto de São Paulo, em julho de 2005?
Haverá algum procedimento no TRE/
CE? Nossos companheiros do Grupo
Guararapes bem que poderiam investi-
gar aí em Fortaleza, se existe algum
processo sobre esse assunto.

ROBERTO  FREITAS
Brasília - DF

Perguntar não ofende. Battisti
De onde está saindo o dinheiro pa-

ra a defesa do terrorista italiano, para pa-
gar hotel 5 estrelas, passagens aéreas,
aluguel do meliante em São Paulo, alimen-
tação, etc, etc?

Quem está pagando os advogados,
inclusive o intragável bigodudo Greenhalgh
que não cobra nada barato e se locupletou
todo esse tempo defendendo petistas enro-
lados com a justiça?

Quem ?
Esse dinheiro está saindo de algum

lugar para dar boa vida a um criminoso
estrangeiro aqui no país. Gostaria de ver
a imprensa investigativa apurando esse
fato, de onde sai essa dinheirama toda?
Do PT, do saldo dos mensaleiros? Do
governo? Do Ministério da Justiça? Dos
impostos dos contribuintes? Ficam aí as
indagações! (11/07)

ECON.  EDGAR WIECZOREK
Porto Alegre/RS

Se pesquisarmos em todos os gover-
nos estaduais vamos encontrar coisas se-
melhantes acontecendo (desde sempre, e,
cada vez pior).

O governo do Tarso Genro, aqui no
RS, está sendo um desastre. A quantidade
de nomeações de �cumpanhêros� em Ccs é
assustadora.

ADM JOSÉ ROBERTO MEDEIROS LIMA
Rio de Janeiro/RJ

Como colaboração, encaminho ao Inconfidência  (minha leitura predileta,
pena que é mensal) recortes de cartas retiradas do Globo, que merecem ser
republicadas, tal a roubalheira e pouca vergonha de políticos, geralmente os
petistas e os  da base de sustentação desse governo corruPTo. Precisamos reagir
e votar melhor!!

Palocci na cadeia! Nascimento e filho no presídio!! (08/07)

* Dilma parece aprender rápido. Desta vez, não demorou em dar o cartão
vermelho para o ministro do Transportes, em cuja pasta estão  fervendo  várias
maracutaias. Também, se assim não fizesse, quem sairia ainda mais desgastado seria
o seu governo, que nem bem sai de um escândalo cabeludo e já cai em outro pior
ainda. Tudo conseqüência  do estilo de governar de Lula, que para ter maioria no
Congresso  se preocupou com a quantidade de aliados e deixou a qualidade de lado.
Isso é que é herança... Mas será que o ex-ministro sai de cena, porém , continuará
impune e rico, tal como Palocci?

Mara Montezuma Assaf � São Paulo/SP 07/07

* O agora ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, é um gênio! Como
muitos outros que há no partido da ética, o PT. Lá, há Genoino, Zé Dirceu, Delúbio,
Zeca do PT e mais tantos outros. Uma imensa lista que mataria de inveja grande parte
de políticos e empresários com suas empresas vencedoras de  concorrências
sigilosas. Palocci? Que nada! Seu  crescimento foi pífio, em comparação ao de
Gustavo Morais Pereira, filho de Alfredo Nascimento. Este é o grande campeão!.

Benone Augusto de Paiva � São Paulo/SP 07/07

Capital de empresa de filho de ministro cresce 86.500%
* Palocci, quem diria?, teria muito a  aprender com o filho do ex-ministro

Alfredo Nascimento. Como se sabe, o ex-chefe da Casa Civil, que tem meio século
de vida, multiplicou sua fortuna por 20 em quatro anos. Já o jovem Gustavo Morais
Pereira, de 27, em apenas três, fez a dele crescer... 870 vezes. Com todo o respeito.
(O Globo - 07/07)

Ao invés de posicionar-se a favor
dos interesses do Estado, na questão da
divisão dos royalties do pré-sal, nosso ilus-
tre governador coloca-se ao lado do Rio de
Janeiro e Espírito Santo, e, enquanto os
desmandos e carências populares de toda
ordem se multiplicam ele sai de férias e vai
para a Espanha.

A Yeda Crusius colocou as finanças
do RS em dia após mais de 30 anos de quase
insolvência. Pelo andar da carroça, o Tarso
talvez consiga fazer com que tudo retorne
ao status quo anterior em menos de quatro
anos.

Para suportar a farra de gastos o exe-
cutivo mandou para a Assembleia uma pa-
cote de aumento de impostos tão abusivo
que está sendo chamado de �Pacotarso�...
e vai passar.

E, assim, vamos seguindo, tentando
acordar o gigante verde-amarelo como, he-
roicamente faz o Inconfidência. Mas, essa
criança grande que tanto amamos tem sono
muito pesado. Nada o acorda... quem sabe
tiros de canhão??? (15/07)

ADV FRANCISCO C. F.  ANÉAS
São Paulo/SP

Narcotráfico - A 91ª DP e o CEAGESP
Assisti ontem na televisão no jornal

da Record (por volta das 20 horas do dia 01
/07/2011), narcotraficantes vendendo

drogas no CEAGESP e o usuário depois
de comprar ia usar encostado em um muro.
O jornalista mostrou de que do outro lado
do muro fica a 91ª DP. Há anos denuncio
o Crime Organizado do CEAGESP, já fui
espancado várias vezes na frente da se-
gurança e da fiscalização, e expulso do
mercado pelo presidente Francisco Caju-
eiro que veio de Brasília para esconder a
sujeira da quadrilha do Silvinho Pereira
de onde veiram os Dólares na Cueca do
irmão do Mensaleiro e Quadrilheiro De-
putado Genoino. Recentemente tive um
processo onde sou vítima de Lesão Cor-
poral Dolosa Grave arquivado a pedido
da Promotora do Ministério Público Pau-
lista. A Polícia Civil, o Ministério Público
e a 1ª Vara Criminal do Fórum Regional da
Lapa são coniventes com o crime. Recla-
mei para o governador de prevaricação
do delegado Sérgio José da Silva e este
ainda não foi expulso da polícia como
foi o filho do Delegado Sérgio Paranhos
Fleury. (02/07)

GEN  LUIZ  A.  R.  MENDES  RIBEIRO
Belo Horizonte/MG

�Corrupção que assola o País�
O processo do Mensalão, maior es-

quema de corrupção do governo Lula,
está pronto para o julgamento do STF. O
atual Procurador Geral reafirmou cabal-

mente as conclusões do então Procura-
dor Antonio Fernando de Souza e derru-
bou de vez a basófia de Lula e petistas
que insistiam em afirmar que o Mensalão
era invenção da oposição!!! O Mensalão
existiu sim e foi obra basicamente de
petistas!!!

Agora é com o STF...e o cidadão es-
pera justiça, exige a condenação dessa
máfia. Sejam afirmativos, não tergiver-
sem e tampouco transfiram pra outrem a
palavra final e, acima de tudo...não nos
decepcionem!!! (Publicado no "O Glo-
bo" - 13/07, com corte em negrito)

l l l
�Sem expediente integral�

Quer dizer que os Srs Juízes não
querem trabalhar em horário integral (09:00
às 18:00 h), diariamente, conforme deci-
são do Conselho Nacional de Justiça
prevista para vigorar a partir deste 04 de
julho!!! E já receberam apoio de Ministro
do STF que adiou, liminarmente, a aplica-
ção de referida decisão!!! Com tantos
processos a julgar, não querem cumprir
todo esse horário....! Eis aqui uma razão
pra lentidão de nossa Justiça...

Os Srs Juízes questionam a compe-
tência do CNJ ou realmente o que não
querem é este horário diário- 09:00 às
18:00??? Não querem este horário integral...
apesar de seus régios salários!!! Vamos
trabalhar Srs, assim como a maioria do
povo...e que não ganha tanto assim !!!  (Pu-
blicado no "O Globo" - 02/07)

ASSESSOR PARLAMENTAR
HEBERT PESSOA
Belo Horizonte/MG

Esse não é o meu Brasil
Todos os dias, novas denuncias de

corrupção aparecem no noticiário. Pobre
Brasil entregue nas mãos de LADRÕES.
O que era para  educação, saúde, trans-
portes, e segurança da população, é jus-
tamente o que vai para o bolso de políti-
cos corruptos e partidos coniventes com
a indicação dessas pessoas para assumi-
rem cargos estratégicos.

Por que ocupar altos cargos, com o
único intuito de saquear o erário? Será a
certeza da impunidade?

Será substimar o pobre trabalhador
honesto, que vive e cria sua família com
dignidade e apenas um salário mínimo
por mês.

Ou debochar de toda Nação?
Passou da hora de darmos um basta

nessa roubalheira, Juizes corruptos,
desmbargadores vendendo habeas corpus,
prefeito roubando dinheiro de merenda es-
colar, obras super faturadas, remédios joga-
dos no lixo,enquanto milhões pagam im-
postos e não tem retorno nenhum dos
governos, uma corja de minoria política
nojenta saqueando toda a Nação, e fican-
do cada dia mais rico.

Que inversão de valores é essa....
A minha maior preocupação, não é a

corrupção que campeia livre no nosso Bra-
sil, mas a passividade das pessoas de bem
perante essa corja de bandidos, que loteiam
nossas riquezas a seu bel prazer.

Até quando?... (23/07)
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CEL OSMAR JOSÉ DE BARROS RIBEIRO
Maringá/PR

Carta de solidariedade ao Cel Ustra
Caro amigo,
Somente hoje tomei conhecimento de que estará sendo, mais uma vez, perse-

guido pela corja de comunistas os quais, desde a falada "democratização", infestam
o governo federal e contam, triste e lamentavelmente, com a covardia moral daqueles
que não vêem que a sua omissão está abrindo caminho, à exemplo do acontecido na
Argentina,  para a destruição das Forças Armadas.

A cegueira daqueles que confundem disciplina com obediência servil, mais
própria de janízaros que de verdadeiros soldados, deixa-me, a mim que pouco valho
ou represento, profundamente envergonhado pois, desde o início da carreira,
ensinaram-me que não se abandona um companheiro  à própria sorte, principalmente
quando em combate. E na verdade, querido amigo e companheiro de ideais, estamos
lutando (e lamentavelmente perdendo posições) contra uma máquina covarde,
justamente porque aqueles que deveriam mostrar firmeza e determinação omitem-se
no cumprimento do mais elementar dever de solidariedade.

Várias podem ser as causas porém, salvo melhor juízo, a principal delas é não
correr o risco de perder posições confortáveis na burocracia estatal, principalmente
quando as Forças Armadas são "comandadas" por um político cheio de êrros pre-
téritos e atuais.

Receba o meu abraço e, com a certeza da minha amizade, conte comigo para o
que der e vier. (07/07)

MARA MONTEZUMA
São Paulo/SP

O USTRA está só? Não!
Além do Grupo TERNUMA - Terrorismo nunca mais, milhares de pessoas  são

extremamente gratas aos militares por haverem impedido a vitória do comunismo no
Brasil nos anos 60.

E se os militares tivessem sido tão violentos como acusam seus detratores, ho-
je  Lulla, Zé Dirceu,  José Genoíno, Dilma, e tantos outros não estariam aí, no PODER,
a "democraticamente " cantar de galo e levar avante um governo campeão de corrup-
ção e maracutaias!

Teriam acabado num "paredón" , o  instrumento de eliminação sumária de ini-
migos políticos preferido por seu ídolo Fidel Castro! Acrescento que não advogo
regimes de ditadura, não proponho regimes militares, mas vejo que já estamos numa
ditadura de fato, encoberta por um falso manto de democracia...cujos mecanismos
foram usados à exaustão para que esta turma chegasse ao poder . Eu falo por mim,
mas quem concordar, que tenha ousadia e repasse! (15/07)

CEL EDUARDO FERREIRA
Brasília/DF

Caros amigos da Turma Marechal Castello Branco
Como muitos já disseram aqui: �Os tempos são outros!� Este companheiro

(Cel. Ustra) pertence ao grupo dos �bodes expiatórios� ninguém o defenderá! Se
algum fardado se atrever a quebrar o silêncio �obsequioso� a seu favor, com certeza
será punido! Está abandonado não pelo que fez, mas por oferecer riscos às
�benesses� daqueles os quais poderiam, ontem e hoje, sair em sua defesa;

Com certeza esse pobre companheiro nunca pensou que lhe faltaria à solida-
riedade dos fardados em seu calvário. Nunca imaginou sofrer seu desterro físico e
psicológico. Desamparado pelos seus atuais Chefes os quais, ainda poderiam lhe
dar um pouco de esperança, se vê negligenciado em suas qualidades as quais outrora
o caracterizavam como militar abnegado e leal. Infelizmente, essa mágoa que lhe faz
amargar o ostracismo da caserna o tornará ainda mais fraco e impotente para
enfrentar os revanchistas e os covardes silenciosos;

Hoje, esquecido e desprovido de todas as suas qualidades (sustentadas en-
quanto não foram ameaças) só terá amparo no seio de seus familiares e dos au-
tênticos amigos. Embora não o conheça pedirei a Deus (em minhas orações) que lhe
dê a luz necessária para superar esse sofrimento. (19/07)

CRISTIANO REZENDE PENHA
Campinas/SP

Liberdade de Expressão
 Será que os ministros do STF que

liberaram a Marcha da Maconha têm algum
usuário na família ou já viram um filho se
afundar nas drogas?

Com certeza, não, pois, se tivessem
vivenciando o drama de ver um adolescente
fumar maconha e passar para a cocaína e
depois para o crack e cometer suicídio por
não conseguir mais superar o vício, mesmo
após inúmeros tratamentos, nunca votari-
am a favor da liberdade dessas marchas.
Pelo critério do STF, pela liberdade de ex-
pressão pode-se fazer marcha a favor de
tudo, inclusive do racismo, da homofobia
ou do nazismo.

Essa decisão é um absurdo tremendo,
pois legaliza-se o direito de defender aquilo
que é proibido pela nossa Constituição.

GEN  DIV  GILBERTO  R. PIMENTEL
Rio de Janeiro/RJ

A demissão de Alfredo Nascimento e
o processo de sua substituição revelam, o
lado mais tenebroso da herança maldita
legada pelo governo petista: a corrupção
está definitivamente institucionalizada no
Brasil. (O Globo - 10/07)

TEN CEL FAB  CLODOMIR
PADILHA  ALVES  DA  SILVA

Brasília/DF
Emendas Parlamentares Corruptivas

 Nosso Brasil tem cerca de cinqüenta
ministérios e secretarias, para executar os
seus planos e projetos sócio-econômicos.

Assim, oferecer pelo Orçamento Fe-
deral �emendas parlamentares� aos sena-
dores e deputados, é promover a intromis-
são de um Poder no outro! Além disso, é um
julgamento de que os ministros e secretári-
os especiais são todos incompetentes e
incapazes, gerando a odiosa corrupção.

Finalmente, estamos destruindo os
princípios básicos de nossa República De-
mocrática. (15/07)

CEL CARLOS DE SOUZA SCHELIGA
Rio de Janeiro/RJ

"Sinteticamente, democracia é o go-
verno do povo, para  povo e pelo povo.
Mas, será isso que estamos presenciando
em nosso país nos dias de hoje?  Será que
o �povo� está mesmo sendo o objetivo
maior das atenções daqueles eleitos que
nos governam, nos diferentes níveis das
administrações municipal, estadual e fede-
ral ? A situação dramática em que ainda se
encontram as cidades da região serrana do
Rio de Janeiro, 6 meses após a tragédia que
os acometeu, é desumana; como desuma-
nas são  também inúmeras outras realidades
que nos rodeiam, inclusive a tolerância
bovina e a falta de coragem corretiva para
punir aqueles que se locupletam criminosa
e ostensivamente dos recursos  arrecada-
dos do nosso povo trabalhador.  E em meio
a esse teatro de insensibilidade que nos
acomete, ainda temos que conviver com a
irônica notícia de uma descabida pretensão
de um investimento de bilhões em um trem-
bala. Lamentavelmente, ao lado da impuni-
dade, e como seu subproduto, a desumani-

dade, o descompromisso com o efetivo bem
estar do nosso povo,  vem ganhando cores
cada vez mais fortes nos padrões de com-
portamento dos políticos que hoje nos diri-
gem." (Publicado no "O Globo" - 15/07)

CEL PEDRO SILVA DO NASCIMENTO
Rio de Janeiro/RJ

Caro amigo Marco Felício!
Li, com muita atenção e pesar, o últi-

mo artigo que publicaste. Realmente, as
considerações e reflexões que fazes em todo
o Artigo e, particularmente, nos três pará-

grafos finais, dão a nítida noção da nossa
fragilidade como Nação.

Gostaria, apenas, de uma forma sim-
ples e conclusiva, parodiar esses pseudos
"áulicos do poder", pertencentes a essa
"corja corruPTa", afirmando: "Nunca an-
tes, isto sim, nesse País, estivemos tão
mal".

Com os meus cumprimentos pela cora-
josa, profunda, objetiva e brilhante aprecia-
ção feita sobre nossas reais vulnerabilidades,
como Estado, Nação e País. Abraços do
amigo e admirador. (13/07)

CORONEL  ARGENTINO
Buenos Aires/República Argentina

Contesto resumido el artículo sobre
la gorda infame, Hebe de Bonafini. Muy
bueno, esperamos buena aceptación en los
lectores de Brasil.

Todos contentos con vuestros envi-
os de �Inconfidencia� que agradecen.

El personal en actividade � ejemplo
un coronel tiene um sueldo de $13.000 �
pero al retirarse cobra igual el recibo que
viste en mi carpeta. Es lógico lo que decides
por la información que tienen de allí.

Aqui hubo elecciones en la Capital
Federal, Buenos Aires y el Kirchnerismo
perdió por paliza. Ayer lo mismo sucedió en
la Província de Santa Fé : 78% a 22% .

En 10 dias se realizan en Córdoba,
donde se piensa pasará lo mismo.

Buenos vientos soplan para elimi-
nar a esta dictadura disfrazada de demo-
crática (23/07)

NR: Na Argentina, um coronel com
quarenta anos de serviço, ao passar para
a Reserva, perde mais da metade do que
recebia na Ativa, passando de 13 mil para
6 mil pesos. Aí, sofre descontos, recebendo
mensalmente 5 mil pesos, o que equivale
em nossa moeda, a pouco mais de 2 mil
reais!! Acredite , se quiser!

E botem as barbas de molho.....

CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA
PAULO MARCOS GOMES LUSTOZA

Rio de Janeiro/RJ
�O ex-deputado, José Genoino, que

foi do Partido Comunista do Brasil e
partícipe da guerrilha do Araguaia, ocu-
pa hoje o relevante cargo de assessor do
ministro da Defesa, mas até agora o pes-
soal militante dos Direitos Humanos, que
mui justamente quer saber toda a verdade
sobre os fatos ocorridos na região, não o
incomodou para relatar o que fez e viu na
região dos conflitos.Ele é testemunha
viva dos acontecimentos, mas não se
sabe qual a sua efetiva contribuição para
desvendar porquê deixaram para trás os
seus companheiros e o quê pretendiam
os guerrilheiros, se exterminar as nossas
FFAA ou apenas causar danos, se foi mo-
lestado pelos militares e se pode identificá-
los. O ministro Nelson Jobim tem no seu
gabinete um precioso auxiliar que sabe mais
sobre a guerrilha do Araguaia do que
qualquer militar da ativa seu subordina-
do. O quê os ministros da Justiça, da De-
fesa e dos Direitos Humanos estão aguar-
dando para cobrar do Genoino o que ele
sabe sobre as ocorrêncais do Araguaia e
informar à sociedade? Teremos que espe-
rar que uma Comissão da Verdade ouça o
Genoíno?�  (25/07)

Dilma e Bonafini

Dize-me com quem andas...
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FUSEX
Ninguém poderá ser compelido a associar-se

ou a permanecer associado
Inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal

COMENTÁRIO FINAL
Tomamos conhecimento que o convênio com o Hospital Felício Rocho, em

Belo Horizonte, foi restabelecido na 2ª quinzena deste mês de julho.
Esta documentação será encaminhada ao escritório de advocacia que nos

presta serviços, solicitando um estudo sobre a possibilidade do cancelamento
definitivo  do desconto do FUSEX, àqueles que não mais desejarem usufruir desse
serviço e que pagam plano de saúde particular. Seria concretizado através de um
mandado de segurança, de acordo com a cláusula da Constituição Federal,
acima apresentada. Na próxima edição, maiores informações. Aguarde!

Temos recebido constantemente cartas, telefonemas e e-mails sobre o atendimento
do FUSEX, principalmente dos usuários residentes na cidade do Rio de Janeiro

e de moradores no interior de diversos Estados.
A seguir, apresentamos os excertos de diversas cartas/e-mails recebidos, sendo

que algumas já foram publicadas neste jornal.

Aos idosos, hoje, restam-lhes duas opções: permanecer apenas no
FUSEX, com todos os sacrifícios inerentes, por não possuírem recursos
necessários a terem um plano de saúde, como é o caso de grande maioria; ou
sacrificar seus já subnutridos vencimentos, pagando uma quantia exorbitante
por um plano de saúde, além de arcar com o desconto obrigatório do FUSEX.
A lei seria bem mais justa, se aos que têm plano de saúde, fosse-lhes dado o
direito de optar ou não pelo desconto.

Aqui fica uma proposta bem simples e justa ao comandante do Exército,
qual seja: a obrigatoriedade de desconto para o FUSEX terminaria, quando o
militar completasse 60 anos de idade, desde que o velho militar comprovasse
ter plano de saúde. Uma simples reavaliação contábil poderia comprovar que
a opção pela suspensão do desconto para os idosos não prejudicaria a conti-
nuidade do FUSEX, pois eles não usariam os serviços médicos do Exército.

Nós, militares, temos carradas de razões, para estarmos insatisfeitos com o PT. Mas
também aponto outra que me leva a dizer que eu não estou satisfeito com os nossos chefes
da Ativa.

Porque o serviço médico do Exército acabou, não existe mais, tenho de me valer
de um plano de saúde civil que é caro, mas é bom, mas com um adendo, não é melhor do
que os dos nossos hospitais e policlínicas do passado.

Pergunto: por que os militares que não mais desejam ser atendidos pelo FUSEX
não podem ser eximidos desse desconto? Com a resposta, as autoridades!

Penso que temos de aproveitar a existência de um canal de comunicação da
qualidade do INCONFIDÊNCIA e externarmos a nossa insatisfação com fatos como esses
que acabo de relatar.

Os recursos do FUSEX são descontados dos vencimentos de todo o pessoal do
Exército.

Se V.Excia se socorrer da assessoria de um �expert� em Ciências Atuariais, ele
lhe dirá que esse é o plano de saúde que não tem qualquer chance de se dar mal. Os
maiores problemas de um plano desse tipo são a evasão e a inadimplência. Isso é
impossível no caso do FUSEX. Os recursos são líquidos e certos e até mesmo
previsíveis com precisão absoluta.

Outro problema dos planos de saúde é, evidentemente, a taxa de utilização por
parte dos usuários. Ora, embora haja um número apreciável de dependentes, e ainda
o pessoal mais idoso, geralmente da Reserva ou Reformados, o grosso do universo
de usuários (e contribuintes) é constituído pelo pessoal da Ativa, Praças e Oficiais
no pleno vigor de sua saúde, que teoricamente não devem necessitar de atendimento
médico com freqüência.

Além disso, por supremo desplante, todos os serviços prestados pelo FUSEX
são indenizados, em parte, pelos usuários.

Não preciso do FUSEX, mas nas ocasiões em que converso sobre o assunto com
companheiros das mais diversas patentes e graduações, só tenho ouvido reclamações
sobre o assunto. A grande maioria dos colegas é obrigado a manter um plano de saúde
privado, pois os serviços prestados pelo FUSEX não são confiáveis. O próprio Clube
Militar patrocina essas iniciativas e, pasme V.Excia, até o Comando da 11ª RM teve
o descaramento de sugerir isso aos militares de sua área, conforme diz a mensagem
que recebi.

Como coronel sou descontado mensalmente em 3% dos meus vencimentos a favor
do FUSEX, para o atendimento médico odontológico da minha esposa e o meu. E ainda pago
20% sobre despesas de atendimentos e procedimentos odonto-médico-hospitalares. Veja
bem, somos somente 2. Enquanto isso, outros usuários com 4,5 e até 10 dependentes,

pagam menos da metade do que me é consignado no contra-cheque. Isso não acontece em
qualquer outro plano de saúde. Estou pagando pelos outros, sem ter qualquer opção de
suspender o meu desconto obrigatório. Isso não está certo. A quem apelar?

A situação atual é a seguinte (como eu vejo): No HCE, para fazer uma ultra-
sonografia, um coronel com mais de 40 anos de serviço, ex-Comandante de Guarnição
Federal com 20 municípios, detentor de várias comissões importantes e medalhas,
é orientado a chegar antes das 5 horas da manhã no Corpo da Guarda daquele
nosocômio (ou manicômio?). E esperar alguém lhe entregar uma senha para , às 7
horas, ter permissão para entrar e aguardar ser chamado no balcão e marcar o exame
(se estiver funcionando) para o mês seguinte. Se para um coronel é assim, imagine
para um soldado ou graduado.

Encerrando, para onde vai o dinheiro do FUSEX? Porque não posso cancelar o
meu desconto para a pensão, já que sou viúvo e tenho um filho maior? Que espécie
de militares as Escolas Militares estão formando? Onde estão os grandes chefes,
como no passado, para responder à altura?

CONVERSANDO COM A RESERVA
Publicado no Inconfidência nº 84 de 12/08/2005

4 - FUSEX
 Os recursos do Fusex são provenientes exclusivamente das contribuições

compulsórias dos militares e pensionistas. Somos prejudicados pela apropriação
indébita promovida pelo governo contigenciando os recursos do FUSEX (os quais
pertencem somente aos seus contribuintes), que os desvia para inchar o superávit
primário. É sabido que um grande número de oficiais e praças, da Ativa e da Reserva,
premidos pelas circunstâncias, contribuem, além do FUSEX,  para Planos de Saúde
particulares, tendo em vista a precariedade do atendimento nos Hospitais militares,
máxime no Rio de Janeiro.

Diante disso, não haveria possibilidade de ser considerada a hipótese dos militares,
que assim o desejassem, serem dispensados do pagamento do FUSEX ?

CCOMSEX - 4. DISPENSA DO PAGAMENTO DO FUSEX
O Comando do Exército tem, insistentemente, gestionado junto ao Exmo Sr

Ministro da Defesa quanto ao contingenciamento da verba destinada ao FuSEx,
pertencente a todos os militares que contribuem mensalmente para o mesmo. No
presente mês de julho a Diretoria de Assistência ao Pessoal informou que o
pagamento das contas do FuSEx está regularizado.

Quanto à possibilidade de os militares poderem optar por suas inclusões, ou
não, como contribuintes do FuSEx, podemos dizer que, consoante a legislação
vigente, a vinculação de todos os militares da ativa, da reserva remunerada,
reformados e pensionistas é obrigatória. Para que a essa consideração possa ser
aplicada, haveria a necessidade de modificação no Decreto que regula o Sistema
de Saúde do Exército e, por conseqüência, o FuSEx. As indagações em pauta estão
sendo levadas ao escalão superior para análise.

NR: Em Belo Horizonte, no início deste ano, foram cancelados os convênios com
dois dos melhores hospitais desta capital: O Madre Teresa e o Felício Rocha, que
prestavam atendimento de ótima qualidade, durante 10 anos, aos usuários do FUSEX.
Estes, não tendo a quem apelar, procuram-nos como se pudéssemos resolver o problema.
Em conseqüência, enviamos mensagem ao Comando da 4ª Região Militar, que até esta
data não se dignou a nos responder. Fomos informados oficiosamente, que o convênio
com esses dois hospitais não foi renovado porque exigiram um aumento, ultrapassando
os valores da tabela em vigor. Lamentamos o ocorrido. O atendimento médico do Posto
de Saúde da Guarnição de Belo Horizonte, era considerado de primeiro mundo. Com
a palavra o Comandante da 4ª RM. (Inconfidência, nº 163 de 30 de abril de 2011)
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Há já algum tempo na inatividade militar,
sem desvincular-me da condição de

soldado, acompanho, sempre tomado de
esperança, o bom desfecho de noticiári-
os que tratam do reaparelhamento das
Forças Armadas. Da mesma forma foi o
meu comportamento  quando militar ati-
vamente, em outro tempo, sempre caren-
te de recursos materiais para que Exército,
Marinha e Aeronáutica cumprissem, a con-
tento, suas missões institucionais.. Se fo-
ram cumpridas, na dimensão do possível,
tal se deveu (e tem devido) ao esforço e ao
sacrifício dos seus integrantes. A estes,
pelo seu perfil moral, se atribuam o que
poderia  ser julgado impossível.

Vem ao caso das discussões que se
travam sobre o tema e sem resultados con-
cretos à evidên-
cia, fatos histó-
ricos que serão
aqui lembrados,
envolventes de
atitude de um
nobre chefe do
passado.

Quero me
referir ao General-de-Divisão João Gomes
Ribeiro, Comandante que foi das 1ª, 3ª e 5ª
Regiões Militares e Ministro da Guerra.
Nesta última função, comandou de frente  e
com pulso de ferro as sedições comunistas,
em novembro de 1935 na Praia Vermelha ( 3º
Regimento de Infantaria) e na Escola de
Aviação Militar. Esmagou-as !

Em 1931, o General João Gomes Ribei-
ro estava à frente da 1ª Região Militar e re-
cebeu correspondência de José Carlos de
Macedo Soares, nomeado Chefe da Dele-
gação Brasileira na Conferência do Desar-
mamento a se reunir em Genebra, em 1932.
O Chefe daquela Delegação solicitava su-
gestões do General João Gomes Ribeiro pa-
ra o bom desempenho do seu mandato.

A resposta firme, franca , leal e hones-
ta é página antológica.

Ei-la, transcrita parcialmente:
 �Para corresponder a esse apelo do

ilustre patrício devo usar aqui de franque-
za e lealdade, características próprias e
indispensáveis ao verdadeiro soldado. (o
grifo é nosso). Assim, é opinião minha,
nada termos a tratar em Genebra ou em
outra qualquer parte, sobre desarmamen-
to; ao contrario, desarmados como estamos
em terra e no mar, é dever nosso, ditado
pelo mais rudimentar patriotismo, procu-
rar, e quanto antes, armarmo-nos.

Se há, em toda a Terra, algum pais,
atentas as suas  condições de riqueza de
solo, de população e de grandeza terri-
torial, desarmado, é o nosso e, portanto,
no assunto desarmamento, nada mais te-

REAPARELHAMENTO DAS
FORÇAS ARMADAS

*Antonio Gonçalves Meira

mos a fazer.
Desculpe-me Vossa Excelência a ru-

deza do meu falar e o modo por que digo
essas coisas mas o faço com a sinceridade
de homem honesto que está dizendo a ver-
dade.�

Mais adiante, já em 1936, sendo o
General João Gomes Ribeiro o Ministro da
Guerra, dirigiu-se este ao Deputado Federal
João Simplício, a propósito de um projeto
sobre  o nosso rearmamento. De suas pala-
vras, transcrição parcial:

�A nossa situação, no assunto, per-
mita-me falar-lhe com franqueza de solda-
do, não é mais de penúria, é de ridículo.�

l l l
�Ora, nessas condições, o projeto do

meu distinto amigo mostra apenas o inte-
resse e a boa von-
tade que tem no
que diz  respeito
à defesa nacional
mas, absoluta-
mente, não a pro-
vê do que ela ne-
cessita.�

l l l
 �Realmente, são vultosas para nós

tais cifras porém temos que chegar ao
seguinte dilema: ou precisamos de Exérci-
to e Marinha, isto é, de força necessária,
não para agredir mas para defender este
vasto e rico patrimônio que é o Brasil, ou
não.�

l l l
�Aos senhores legisladores fica, no

caso, a responsabilidade de uma das pon-
tas do dilema.�

l l l
Firmeza de um Chefe com chamado à

responsabilidade de quantos, solidariamen-
te e funcionalmente, deveriam compartilhar
das questões da Defesa Nacional, algo que
não é privativo das Forças Armadas. Os
fatos em lembrança são de 1932 e 1936, anos
distantes e sob fatos com que, na essência,
nos defrontamos ainda hoje.

E nos defrontamos em meio a pa-
lavrório, discussões, protelação, tudo dis-
tante de uma realidade concreta. Falta-nos
um caráter como o do saudoso General João
Gomes Ribeiro. De tal firmeza que não relu-
tou, ainda em 1936, de pedir demissão do
alto cargo de Ministro da Guerra para não
transigir com decisões que se chocavam
com sua alma de soldado patriota. Em 1937,
atingido por compulsória, passou à inativi-
dade. Faleceu em 1947 e, se tivesse um
epitáfio na tumba, seria �Foi soldado e
cumpriu o dever�. Tem um pedestal na
memória militar. De outros e muitos o pedes-
tal será apenas a sola de suas chinelas.

* Tenente-Coronel

A sinceridade de um velho general torna-se muito necessária nos dias de
hoje. Nada nos adiantará continuar a ter apenas um frágil esboço de Forças

Armadas, quando temos um imenso território e fabulosas riquezas a
defender da cobiça exterior.

Quando da campanha do Projeto Ficha
Limpa, o Grupo do MOVIMENTO DE

COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL,
esteve na Assembléia Legislativa para pe-
dir apoio aos deputados, realizou diversas
reuniões e até passeatas pelas ruas de Belo
Horizonte.

O coordenador do Projeto em Minas
Gerais, o economista Geraldo de Souza
Romano, (no centro da foto  abaixo), ao per-
ceber a falta de interesse
dos deputados mineiros,
colocando dificuldades em
fornecer informações, de-
cidiu iniciar movimentos
populares de rua, indo se-
manalmente para a Praça 7,
no centro de Belo Horizon-
te, realizando pequenos
comícios e incentivando a
população a reagir.

Obteve também o
apoio da imprensa com publicações no �Es-
tado de Minas�, �Hoje em Dia�, �O Tempo�
e divulgação do movimento em rádios e
na televisão, esboçada e hoje nota-se,
que uma a reação acontece nas principais

cidades brasileiras, onde são programa-
das passeatas para protestar e demons-
trar indignação contra o Governo e o Con-
gresso Nacional, onde campeia tanta cor-
rupção.

É de se destacar o artigo publicado
no Inconfidência nº 165 de 30 de junho,
de autoria do desembargador José Tar-
cizio de Almeida Melo, intitulado �Ficha
Limpa�. No entanto, não acreditamos

que entre em vigor para as eleições mu-
nicipais de 2012, tanto são os prefeitos,
deputados e vereadores corruPTos que
tudo farão para impedir a aprovação do
�Ficha Limpa.31 de dezembro de 1935 - 17.00 h

Atualmente, dos 3 senadores eleitos
em Minas Gerais, 2 são sem voto, sem ficha
limpa e �cem� processos.

Com o falecimento dos senadores Eliseu
Resende/DEM , em janeiro e de Itamar Fran-
co/ PPS, no início deste mês, ambos com mais
de 5 milhões de votos, tomaram posse os
respectivos suplentes, sem um único voto, os
agora senadores biônicos Clésio Andrade/
PR, presidente da CNT e Zezé Perrella/ PDT,
presidente do Cruzeiro Esporte Clube, per-
tencentes a partidos que fazem oposição àque-
les que substituíram.

Além dos mais de 10 milhões de votos
jogados no lixo, os dois biônicos não seriam
aprovados pela Ficha Limpa: Clésio Andrade
está envolvido no valérioduto do mensalão
mineiro e Zezé Perrella, respondendo a diver-
sos processos, desde quando deputado esta-
dual.

E não são somente esses dois senado-
res biônicos estão envolvidos com a ficha
suja.

Também na Assembléia Legislativa,
deputados estaduais receberam salários
indevidos de forma secreta, no contra cheque,
a título de auxílio � gabinete, entre 1999 e
2001. Quando descobertos, os pagamentos ile-
gais foram suspensos, mas nada foi restituído e
o processo judicial se arrasta até hoje. Naquela
época, o presidente da OAB/MG , Marcelo
Leonardo, era (ainda será?) funcionário da
Assembleia Legislativa, (onde não aparecia),

FICHA LIMPA?
recebendo um salário de R$ 16.521,66. Hoje é
advogado do Marcos Valério, o preceptor do
mensalão. Passados mais de uma década, al-
guns daqueles deputados desempenham im-
portantíssimas funções, a saber: - deputado
Alberto Pinto Coelho (PP), atual vice-gover-
nador , recebeu um extra de R$1,9 milhão;
deputado Diniz Pinheiro (PSDB), agora pre-
sidente da ALEMG, embolsou R$1,6 milhão;
ex- deputado Mauricio Torres (PSDB) fatu-
rou R$2,3 milhões, recém eleito para um cargo
no Tribunal de Contas do Estado; deputado
Rogério Correia ( não podia faltar o partido
dos corruPTos), atual líder do bloco de opo-
sição, recebeu um extra de R$ 1.4 milhão e o
deputado Antonio Júlio ( PMDB sempre
presente), hoje líder da minoria , R$ 2,2
milhões.

Interessante é que a mídia mineira não
comenta mais este fato, pois depende das
verbas publicitárias do governo do estado. E
também a OAB não se manifesta, mas sempre
tão atenta aos �Direitos Humanos� !!!

Como acreditar na aprovação da Ficha
Limpa, com tanta ficha suja deitando e rolan-
do nos principais cargos da administração
pública, federal e estadual?

Voltaremos ao assunto, tal qual o fize-
mos no Inconfidência n° 43 de 30 de novem-
bro de 2001 , com o título:

VERGONHA NACIONAL � ALEMG.
Quando o dinheiro será devolvido pe-

los �nossos� representantes?
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NÃO VOTO EM

QUANDO  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO
VAI  RETIRAR  O   VERMELHO
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Um casal está num vôo para
a Austrália para comemorar o
quarto aniversário de casamento.

De repente, o comandante
anuncia pelos alto-falantes:

- Senhoras e senhores, te-
nho más notícias... problemas gra-
ves nos motores, vamos tentar um
pouso de emergência... há uma
ilha não catalogada nos mapas...
vamos aterrissar na praia.

Ele aterrissou com êxito,
mas avisou aos passageiros:

- Isto aqui parece o fim do
mundo - é improvável a possibi-
lidade de resgate... talvez tenha-
mos que viver nessa ilha pelo res-
to de nossas vidas!

Nessa hora, o marido per-
gunta para a mulher:

- Meu bem, você pagou o
dízimo da IGREJA UNIVERSAL
este mês?

Diferença da letra (i) na
vida do americano e do brasilei-
ro !!!

Vida de Americano:
iPhone, iPod, iPad, iMac, i30,

iBM, intel, internet...

Vida de Brasileiro:
iPTU, iPVA, iCMS, iSS, iNSS,

iVA, iRENDA...

PASTOR LAURO CORDEIRO BARBOSA
Muriaé/MG

Venho por meio desta, parabenizar pelo excelente jornal, ao qual
V.Exa é Editor e Redator.

Trabalho em uma Organização Militar da reserva, chamada Tiro de
Guerra 04016 desde 30 Jan 1980. Temos recebido exemplares do referido
jornal e ficamos felizes pela coragem e determinaçao dos que tem suas
crônica escritas.

Gostaria que V.Exa, corrigisse  uma pequena falha no jornal Incon-
fidência nº 165 de 30 de junho do corrente ano. Em sua pagina de nº 24, na
matéria: Desconfie sempre das coisas que começam com a letra P, por
exemplo:

Quem a escreveu, eu parabenizo pela competência e observação, mas
ficou a dever pois não colocou Padre, porque será que são tão confiáveis
assim, já que sabemos toda a história da Igreja Católica e principalmente
aqueles que fazem parte dela.

Espero que V.Exa tenha a coragem de aceitar essa observação e na
próxima edição fazer a correção, já que fiquei indignado por tal falha.

Atenciosamente.

NR: Falha nossa, a palavra Padre, devia ter constado na lista.

- Ai, me perdoa querido.
Com essa história de viagem, es-
queci completamente!

Aí, ele eufórico, agarra a
mulher e tasca-lhe um beijão, o
melhor de todo o casamento.

Ela  não entende e pergunta:
- Por que você me beijou

desse jeito? E ele responde eufóri-
co:

- ELES VÃO NOS ACHAR !!!

A SALVAÇÃO

O terrorismo de
Bin Light

Letra i

Prova de vestibular na
Universidade  Gama  Filho/RJ

Questão: Faça uma análise
sobre a importância do Vale do
Paraíba.

O Vale do Paraíba é de suma
importância, pois, não podemos
discriminar esses importantes ci-
dadãos. Já que existem o vale trans-
porte e o vale idoso, porque não
existir também o vale do Paraíba??!!
Além disso, sabemos que os
paraíbas , de um modo geral, traba-
lham em obras ou portarias de edi-
fícios e ganham pouco.

Então, o dinheiro que entra no
meio do mês "que é o vale, é muito
importante para equilibrar sua eco-
nomia familiar. " (JP - 19/11/06)

VALE DO PARAÍBA


