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PÁGINA 26
ALI BABÁ E OS 40 LADRÕES A  AMAZÔNIA

É NOSSA? PÁG. 24

Leia a verdadeira História Militar e do Brasil, que os terroristas,
comunistas e corruPTos tentam deturpar e impedir a sua divul-
gação, no caderno especial encartado nesta edição.

ARQUIVOS DA �DITADURA�
O Livro negro do terrorismo no Brasil

O monumento votivo
às vítimas da Inten-

tona Comunista de 1935,
foi erguido em 1968, por
iniciativa do Ministro do
Exército, General de Exér-
cito Aurélio de Lyra Ta-
vares para "perpetuar em
praça pública, a home-
nagem do povo àqueles
que souberam lutar e
morrer pela sua liberda-
de",  na Praia Vermelha.
Anteriormente, a soleni-
dade era realizada no mau-
soléu do cemitério São
João Batista, em Botafogo, também no Rio de Janeiro.

INTENT  NA  C  MUNISTA / 1935

Na manhã de 25 de novembro, neste mesmo local, os generais de
Exército  Enzo Martins Peri, Comandante do Exército, Adriano Pereira
Júnior, Comandante Militar do Leste e  Rui Monarca da Silveira, Chefe
do DECEX,  prestaram homenagens às vítimas da Intentona Comunista
de 1935.

O Presidente do Grupo Inconfidência e a sua
Diretoria, desejam aos seus integrantes, leitores

e  colaboradores  Boas Festas e um 2012
pleno de  realizações e que os envolvidos
no mensalão, sejam finalmente

julgados, condenados, presos
e restituam o que foi roubado.

Espírito mensalino!

Os generais  Adriano  e Enzo

LEIA NA PÁGINA 12

A 1ª edição deste livro histórico, teve
uma tiragem de dois mil exemplares.

Apresentado inicialmente em Belo Hori-
zonte, na noite de 20 de outubro, no Círculo
Militar, e a seguir, em Brasília, Porto Alegre,
Juiz de Fora e Rio de Janeiro, com grande
sucesso, superando as melhores expectati-
vas, conforme comprovado pela cobertura
dos respectivos lançamentos.

Editado por este jornal, a obra escrita
pelo general-de-divisão Agnaldo Del Nero
Augusto, que a finalizou poucos dias antes
de falecer, foi revisada pelo coronel Flávio
Acauan Souto, tem como finalidade divul-
gar a Verdadeira História Militar e do Brasil
(hoje tão deturpada e vilipendiada pelos
terroristas, corruPTos e mentirosos que
institucionalizaram a Comissão da (in) Ver-
dade) e enaltecer, não somente o governo
do Presidente Médici, como também, um
verdadeiro e exemplar Chefe Militar.

PÁGINAS 14/15

MÉDICI
A VERDADEIRA HISTÓRIA



CÍRCULO MILITAR DE
BELO HORIZONTE

Magnífica e informativa palestra do Cel
Amerino Raposo Filho, Veterano da

FEB, entreteve os presentes por duas ho-
ras, descrevendo suas vivências com ri-
queza de  detalhes somente possível por
quem viveu aquela época, como a recep-
ção aos brasileiros ao longo da entrada de
Bombiana, já ao final da guerra, saudados
como os Liberatori.

O então Ten Amerino foi o coman-
dante da Linha de Fogo da 2ª. Bateria do III
GO 105, que cumpriu a derradeira missão de
combate da Artilharia Divisionária da FEB,
disparando o último
tiro na Itália, evento
este ate hoje comemo-
rado no atual aquarte-
lamento de Barueri-SP,
a cada 29 de abril.

Atual vice-pre-
sidente do CEBRES,
o Cel Amerino, da
Turma de 1944 da Es-
cola Militar do Rea-
lengo, foi voluntário para a FEB, possu-
indo 16 condecorações, inclusive a Cruz
de Combate, e na FEB tirou o curso de
Esquiador e Alpinista junto a Mountain
School - 10th Mountain Division/Vth USA
Army.

Ao final, o Cel Amerino recebeu uma

Tomou posse a 7 de novembro, a nova
Diretoria do Círculo Militar, eleita em

28 de agosto, que dirigirá os destinos do
Clube no biênio 2011/2013.

De acordo com o Estatuto, as 3
Diretorias têm como presidentes Executi-
vo, Consultivo e Fiscal, respectivamente,
os coronéis Ary Vieira Costa, Ney Guima-
rães e Bento Ferreira dos Santos Neto.

Por um dever de justiça, apesar dos
parcos recursos financeiros é de se des-
tacar, na administração anterior, presidi-
da pelo coronel Evandro Bartholomei
Vidal, a recuperação, reformas e moderni-
zações procedidas nas dependências do
Clube, entre as quais, a cobertura de uma
das quadras de tênis, o plantio de uma
centena de árvores frutíferas, a urbaniza-

ção da área verde, a recuperação das chur-
rasqueiras, a implantação de diversos
cursos e o estacionamento interno, aspi-
ração antiga dos associados.

Nossos cumprimentos ao Cel Vidal
e votos de pleno êxito e felicidades novo
presidente, coronel Ary.

Coronéis Vidal e Ary

ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO CICLO
DE ENCONTROS FEBIANOS - 2011

homenagem da AORE-RJ, quando os Te-
nentes R/2 RUYBERTO e MOURA, respec-
tivamente Presidente e Vice ofertaram ao
ilustre palestrante uma placa com os dize-
res:

Ao Bravo Artilheiro da FEB, Cel
Amerino Raposo Filho, que nos campos
da Itália honrou as gloriosas tradições de
Caxias e Mallett, as homenagens da Asso-
ciação dos Oficiais  da Reserva do Rio de
Janeiro, AORE-RJ, por ocasião de sua
Palestra de Encerramento do Ciclo de
Encontros FEBianos 2011.

Casa da FEB, 08 de
dezembro de 2011

Fizeram-se
presentes inúmeros
Veteranos, associ-
ados, amigos, mili-
tares da Ativa e da
Reserva e repre-
sentantes  de Or-
ganizações Milita-
res. O evento con-

tou com a presença do Gen Ex Jonas
Correia Neto, antigo Ministro-Chefe do
EMFA, Gen   Geraldo Nery, da BIBLIEX e
Secretário da Ordem dos Velhos Artilhei-
ros e Cel Germano Américo, Diretor do
Museu Nacionl Militar da Segunda Guer-
ra Mundial.

O Veterano Cel Amerino Raposo Filho

Museu da Força Expedicionária
Brasileira é reinaugurada em BH

Com exposição sobre a participação dos pracinhas na Segunda Guerra
Mundial, o museu passa a constar do roteiro cultural da cidade

O presidente da ANVFEB/BH, Capi-
tão Veterano Divaldo Medrado, ex-

pediu convite para a reinauguração do
Museu da Força Expedicionária Brasilei-
ra, realizada na manhã de domingo, 11 de
dezembro.

O espaço ficou fechado para refor-
mas durante 4 meses. O acervo de equi-
pamentos e objetos usados na II Grande
Guerra Mundial, recebeu novos espaços
para a exposição  e o circuito de visitação
foi melhorado para facilitar o desloca-
mento no interior do Museu, que foi in-
cluído no roteiro cultural da Prefeitura de
Belo Horizonte.

Presentes autoridades civis e mili-
tares, os Veteranos e seus familiares, es-
tudantes e muitos transeuntes, atraídos
pelo som da Banda com suas músicas mar-
ciais e toques de clarim. A cerimônia teve
início com uma apresentação do vice-
presidente da Associação, Marcos Re-

nault, relatando a história da FEB na Itália
e relembrando os militares mineiros que
morreram no campo de batalha, que tive-
ram os seus nomes chamados, e a respos-
ta: Presente!

O Hino Nacional foi cantado pela
soprano Marta, emocionando a todos,
levando-os às lágrimas, como também
quando cantado o Hino do Expedicioná-
rio - "Não permita Deus que morra"...

A cerimônia contou com a presença
do Prefeito Municipal, Marcio Lacerda,
que usando da palavra citou a célebre e
verdadeira frase "O país que não conhe-
ce  sua história está  fadado a cometer
os mesmos  erros do passado."

Após a emocionante cerimônia cí-
vico-militar, aconteceu a visitação, quan-
to era servido um coquetel.

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira de 13:30 às 17:00h

O prefeito Marcio Lacerda e os Veteranos
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A cobra continua fumando....  os mais
novos estavam na casa dos 80, o mais

antigo tinha 96 anos - Major Ruy Fonseca
de Juiz de Fora-MG, mas a idade nao foi
obstáculo para que 57 veteranos acompa-
nhados de 134 familiares e amigos se reunis-
sem mais uma vez. Orgulhosos portavam
suas comendas, algumas com os corações
em púrpura da Medalha
Sangue do Brasil.

De Norte a Sul con-
vergiram, das Seções
Regionais da Associa-
ção Nacional dos Vete-
ranos da FEB � Belo
Horizonte, Brasília,
Brusque-SC, Caxias do
Sul, Curitiba, Florianó-
polis, Fortaleza, Itajai-SC,
Juiz de Fora - MG, Natal,
Rio de Janeiro, Salvador,
São Bernardo do Cam-
po-SP, Santa Rosa-RS,
São Goncalo-RJ, São Luis e São Paulo, pois
a FEB recrutou soldados de todo o Brasil,
gerando tantas Regionais, hoje estando já
extintas cerca de metade delas.

Da Itália vieram os Srs  Mario Pereira
- Guardião do Monumento Militar Votivo
Brasileiro de Pistoia, Giovanni Sula -
Comunna de Montese e o Prof. Fabrizio
Gilberna � estudiosos da FEB.

A abertura no auditório do GBOEx
contou com a presença do Comandante
Militar do Sul, Gen Ex Carlos Bolívar
Goellner e do Comandante da 3ª. Região
Militar, Gen Div Roberto Fantoni Saurin,
seguindo-se um almoço de confraterniza-
ção no Regimento Osório - 3º. Regimento
de Cavalaria de Guarda - mais antiga uni-
dade do Exercito Brasileiro, remontando
a 1737 (Dragões do Rio Grande),  mais
tarde comandado pelo próprio Marechal
Manoel Luiz Osório,  Patrono da Nobre
Arma Ligeira.

XXIII ENCONTRO NACIONAL
DOS VETERANOS DA FEB

Porto Alegre  -  15 a 19 nov 2011

Na noite seguinte, a Fanfarra da Uni-
dade comandada pelo Regento ST Carlos
Alberto encantou os presentes com um rico
repertorio,  no Circulo Militar.

Na sexta-feira, diante do Monumen-
to ao Expedicionário em frente ao Casa-
rão da Várzea (CMPA), no Parque da
Redenção, realizou-se a formatura, com

honras militares, entrega de medalhas, e
pronunciamentos.

Um almoço típico com espetáculo
regionalista no Galpão Crioulo e o jantar de
encerramento no Grêmio Expedicionário
Geraldo Santana coroaram mais este encon-
tro de veteranos.

Sábado e domingo foram dedicados
aos paasseios em Caxias do Sul e Gramado,
com participação na formatura do Dia da
Bandeira no Grupo Conde de Caxias (3º
Grupo de Artilharia Anti-Aérea).

Foram dias belíssimos e de merecida
homenagem aos ex-combatentes, já anteci-
pando os eventos de 2012,  quando recor-
daremos os 70 anos da brutal agressão do
Eixo nazi-fascista ao nosso pais, com a
perda de centenas de preciosas vidas bra-
sileiras no mar, e a conseqüente entrada do
Brasil na Segunda Guerra Mundial.

* Diretor de RP
Casa da FEB - RIO

* Israel Blajberg

Estamos lançando o Projeto Memória
Viva, com o objetivo de preservar a

memória da Força Expedicionária Brasileira
para as futuras gerações.

Uma das atividades a serem empreen-
didas no projeto é a gravação de entrevistas
em vídeo com os veteranos da FEB. Junta-
mente com a coleta dos depoimentos, o
projeto disponibilizará conteúdo online,
para o estudo da história da FEB, em uma
biblioteca virtual, destinado aos estudan-
tes do Ensino Fundamental, Médio e de
graduação. O acesso a essa biblioteca per-
mitirá o download gratuito de documentos,
fotografias, mapas, cartas e da bibliografia
de referência do tema.

Justificativa
Em pleno Sécu-

lo XXI, quando a re-
volução digital popu-
larizou a gravação de
vídeos por meio de
câmeras de baixo cus-
to e até por telefones
celulares, é anacrôni-
co que a narrativa da
participação da For-
ça Expedicionária
Brasileira na II GM esteja restrita à memória
escrita, tal qual os eventos ocorridos nos
primórdios da civilização.

Da mesma forma, numa realidade onde
o computador pessoal, conectado à internet,
constitui o principal instrumento de pes-
quisa escolar, é lamentável a ausência de
uma fonte de referência oficial sobre a his-
tória da FEB. Atualmente, a trajetória da
FEB é encontrada de forma fragmentada e
pouco confiável em diversos sites e blogs
espalhados pela rede.

Com progressivo fechamento das
Associações Nacionais dos Veteranos da
FEB (ANVFEB), boa parte do acervo mate-
rial que essas associações mantinham vem
sendo dilapidado, tendo como destino co-
leções particulares. Esvai-se, dessa forma,
um precioso e insubstituível patrimônio
histórico. Por isso, a digitalização de mate-
rial iconográfico (fotografias, mapas, ima-
gens e desenhos) e documentos (livros,
manuscritos, panfletos, cartazes e cartas)
proposta pelo projeto, visa perenizar e
universalizar o acesso a esse material.

O desaparecimento das ANVFEB tam-
bém extingue uma fonte de referência natu-
ral para as famílias dos veteranos falecidos,
interessadas na doação do material pessoal
dos seus entes queridos, visto a ausência
de uma instituição pública ou privada sen-
sível a essa questão.

Como Participar
Concito aos amigos e admiradores do

tema, que se disponham a participar dessa
empreitada, o apoio na gravação de entre-
vistas com os pracinhas e/ou com forneci-
mento dos dados de contato com os vete-
ranos nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. O meio de gravação

não é o ponto prin-
cipal, pois o mais
importante é o re-
gistro das memóri-
as dos veteranos
da FEB.

No momen-
to, o website do
Projeto Memória
Viva encontra-se
ainda em cons-
trução. Proviso-
riamente, o blog

www.olapaazul.com disponibilizará aos in-
teressados um guia para o entrevistador;
um roteiro de perguntas a serem formula-
das, a indicação de dados de contato com os
pracinhas por cidade / região, bem como
receberá as informações dos colaboradores
na área destinada aos comentários.

A ação benigna da Força Terrestre,
no curso da história brasileira, vem sendo
continuamente envenenada. Trata-se de um
verdadeiro assassinato histórico, comum a
qualquer personalidade ou instituição que
não concorra para a construção de uma
concepção de história intelectualmente
desonesta. O antídoto contra esse veneno
passa, obrigatoriamente, pela preservação
dos inúmeros feitos históricos do Exército
Brasileiro.

�O verdadeiro patriotismo não é o
amor pelo solo, é o amor do passado, é o
respeito pelas gerações que nos precede-
ram�. Fustel de Coulanges.

Prof. César Campiani Maximiano
Ten Cel Durval Lourenço Pereira Jr.

Prof. Marcus Carmo
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* Maria Lucia
Victor Barbosa

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

www.maluvibar.blogspot.com   
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CLUBE MILITAR

Há um ano e meio escrevi ar-
tigo com o mesmo nome.

Na época, tratava-se de propo-
sição maluca de um político para
que a Lei Áurea fosse revisada
e alterada. O assunto teve vida
curta, mas o incrível é que tenha
sido levado a sério.

Naquele artigo, comecei
citando frase de humorista bra-
sileiro que disse que, no Brasil,
nem o passado era garantido,
afirmativa com que me via obri-
gado a concordar.

Nestes dias correntes, em
que a Comissão da Vingança e
Inverdade acaba de ser aprova-
da pelo Congresso, em proposta
que teve como relator um ex-
guerrilheiro, motorista, seguran-
ça e cúmplice do mais furioso
terrorista brasileiro, Carlos
Marighella, sou obrigado a con-
cordar, mais uma vez com o sá-
bio humorista.

Convido o leitor a acom-
panhar-me num voo imaginário
até algumas décadas no futuro.

A produção, comercializa-
ção e o consumo de drogas dei-
xaram de ser crime há muito tem-
po e, depois de longos proces-
sos judiciais, os antigos trafi-
cantes e assassinos, que havi-
am sido condenados por tráfico
e outros crimes associados, fo-
ram anistiados e devidamente
agraciados com ricas indeniza-
ções e pensões � isentas de im-
posto de renda � bancadas
bovinamente pelos contribuin-
tes, que há muito perderam o
direito de indignar-se, mesmo
pagando impostos que já pas-
sam de 80% de seus ganhos,
para sustentar a máquina públi-
ca que emprega mais da metade
da população brasileira.

Com seu currículo engran-
decido pelo rótulo de antigas ví-
timas de perseguição policial,
os ex-traficantes foram eleitos,
com grande votação, para car-
gos no Legislativo federal.

Anseiam, agora, vingar-se
dos funcionários da segurança
pública que, no passado, ousaram
persegui-los e prendê-los, mesmo
que isso tivesse sido feito na ple-
na observância da lei então vigen-
te.

Assim sendo, tratam de pro-
por, via Projeto de Lei, a criação de
uma Comissão da Vingança e
Inverdade II � o Regresso.

É escolhido como relator,

Não é
   à-toa
que a clas-
se dirigen-

te petista odeia a liberdade de
pensamento que inclui a impren-
sa livre, aquela que dá azia em
Lula da Silva. Incomoda aos ou-
trora defensores da ética o es-
cancaramento da corrupção dos
companheiros e de seus sócios
em falcatruas, ou seja, da base
aliada.

Exemplos de imprensa �in-
conveniente� não têm faltado, a
ponto de se pensar que o Brasil
está sendo governado por um
sindicato do crime onde larápi-
os do povo se esparramam pe-
los Três Poderes, refestelados
na impunidade que lhe é faculta-
da por não serem �pessoas co-
muns�.

Recorde-se, para citar um
exemplo, a reportagem da Veja
(31/08/2011) que trata de um dos
mentores do PT, o ex-ministro,
deputado cassado, chefe da qua-
drilha do mensalão (como a ele
se referiu um Procurador-Geral
da República), homem de duas
caras, José Dirceu.

Segundo a Veja, Dirceu é
um homem de negócios que
gosta de ser chamado de minis-
tro e mantém uma espécie de
gabinete em hotel de Brasília
por onde transitam figurões
como ministros, senadores, de-
putados, presidentes de esta-
tais e magnatas da chamada eli-
te capitalista. Todos devida-
mente fotografados pela revista
para que não reste dúvida sobre
os bons relacionamentos de
José Dirceu junto à classe A da
economia e da política.

A romaria vai em busca da
influência que Dirceu ainda man-
tém no Congresso, no Judiciá-
rio, nas estatais, nos bancos pú-
blicos, nos fundos de pensão,
na telefonia, nas empreiteiras,
nos bancos particulares. Dirceu
é, pois, um �cardeal�
da seita PT e seus
�amigos� nacionais e
internacionais con-
tam com o sigilo da
confissão e o charme
do mistério que envol-
ve os �interesses�.
Portanto, Dirceu con-
tinua íntimo dos que
ele chama no pior
sentido de �elites�. Afi-
nal, é �consultor de

DISCURSO DA IMORALIDADE
ALTERANDO O PASSADO

* CLOVIS PURPER BANDEIRA

Tem que se responsabilizar
Lula e seu partido pelos
inúmeros escândalos de

corrupção de seus ministros.
O mesmo serve para Rousseff

se não fizer uma faxina
de verdade.

Larápios do povo se esparramam pelos Três Poderes, refastelados na impunidade
que lhe é facultada por não serem �pessoas comuns�. José Dirceu, réu confesso

no processo do �Mensalão�, trata a liberdade de imprensa como sendo um �golpe
das elites�, certamente porque tem impedido que os cofres públicos sejam

criminosamente abertos às roubalheiras dos �companheiros�

na Câmara, o Deputado Federal
Alexander Mendes da Silva, anti-
gamente conhecido como Pole-
gar, um herói pioneiro da luta pela
liberação da comercialização dos
tóxicos, cujo tráfico comandava
na Mangueira, Rio de Janeiro.

No Senado, o relator será o
Senador Fernandinho Beira Mar,
que conseguiu na Justiça alterar
seu nome para Fernandinho Paz e
Amor.

A imprensa, as redes soci-
ais, os órgãos de comunicação
que no passado distante eram
conhecidos como formadores de
opinião, aclamam a iniciativa do
Projeto de Lei, e seus relatores já
têm como certíssima sua aprova-
ção nas duas casas do Legislativo,
na sua próxima reunião mensal,
que cairá numa segunda-feira do
mês vindouro, em princípio.

Antigos policiais � os que
ainda não fugiram ou estão em
asilos � muitos octogenários, pre-
param-se para enfrentar o �julga-
mento imparcial� a que serão sub-
metidos por uma comissão forma-
da por antigos traficantes, entre
eles Marcola do PCC, Nem da
Rocinha, Fabiano da Silva (FB),
Paulo Rogério da Paz (Mica), Fran-
cisco Rafael Dias da Silva (Mexi-
cano) e outros cidadãos ilibados
cuidadosamente escolhidos pela
Presidência da República. Todos
são saudados como históricos de-
fensores da democracia, da cida-
dania, da moral e dos bons costu-
mes, além, é claro, dos direitos
humanos � expressão que nin-
guém mais sabe o que significa,
mas que é sempre citada e aplau-
dida nos discursos oficiais.

O povo torce para que os
autos de fé, baseados nas antigas
sessões da inquisição medieval e
que serão realizados antes de gran-
des partidas de futebol, sejam in-
teressantes e não atrasem o espe-
táculo esportivo nos estádios, que
agora são chamados, apropriada-
mente, de arenas. Como no passa-
do, que insiste em voltar.

Finalmente, o país poderá
cicatrizar as feridas do passado
intolerante e olhar, livre, para a
frente.

Gostou da viagem, amigo
leitor? Naturalmente trata-se de
simples ficção, sem nenhuma re-
lação com fatos, situações ou
pessoas da vida real.

* General de Divisão - 1º Vice-
Presidente do Clube Militar

empresas�, entre outras, as do se-
tor do petróleo e gás.

No seu partido José Dir-
ceu exerce enorme fascínio. Se
não ultrapassa Lula da Silva,
pelo menos é a segunda estrela
fulgurante a ser seguida e ado-
rada. E como tal que fez sucesso
no 2º Congresso da Juventude
do PT realizado recentemente.

No evento Dirceu proferiu
o discurso da imoralidade criti-
cando a �luta moralista contra
a corrupção�. Ele se referia aos
movimentos espontâneos, que
das redes sociais acorrem às
ruas e às denúncias da impren-
sa não cooptada pelo governo
petista.

O poderoso homem do PT
fez bonito para a juventude dou-
rada petista, devidamente dou-
trinada para crer que moral é
coisa de burguês. Algo que não
deixa de soar delicioso porque
abre as comportas da roubalheira
oficial aos companheiros. Não
importa se o povo é lesado pela
conduta criminosa dos minis-
tros que têm caído sob o peso de
documentos, fotos, depoimen-
tos.

Antigamente o PT dizia ser
o defensor dos pobres e oprimi-
dos, que são os mais prejudica-
dos pelos ministros corruptos
de Lula/ Rousseff, incluindo
Carlos Lupi, do Trabalho, que se
agarra vergonhosamente ao car-
go. Um péssimo exemplo para a
juventude, mas, como ensinou a
presidente no discurso do cinis-
mo: �passado é passado�.

Não podia faltar também
da parte do misto de lobista e

guru do PT o discurso contra as
elites. Aquelas que sustentam
as campanhas petistas e que de-
vem lhe dar, assim como a mui-
tos companheiros, lucros nada
desprezíveis. E os jovens petis-
tas, deslumbrados, agraciaram
o ídolo com uma camiseta onde
se lia: �Contra o golpe das elites
� Inocente�.

O golpe das elites, teoria
da conspiração forjada por Dir-
ceu produz aquela excitação aos
que se julgam superiores por
conhecer certos segredos ina-
cessíveis ao vulgo, aquele pra-
zer de denegrir quem se deseja
atingir. Desse modo são forja-
dos mitos que prevalecem como
verdades inquestionáveis por
mais idiotas que sejam. Ou, en-
tão, vingam-se recalques contra
os melhores, pois a inveja é sen-
timento intrínseco ao ser huma-
no. Exemplo: os Estados Unidos
são o grande Satã Branco. Os
judeus matam criancinhas em
seus rituais e querem dominar o
mundo. O holocausto não exis-
tiu.

No seu discurso da imora-
lidade Dirceu não podia deixar
de mencionar o PSDB. Estranha
obsessão contra um partido que,
com exceção de alguns de seus
políticos nunca foi oposição ao
PT. Mas, contra o PSDB Dirceu
foi moralista ao sentenciar:
�Quando dizem que tem de res-
ponsabilizar o ministro e o parti-
do por problemas no ministério,
então, tem que se responsabili-
zar o PSDB, o Geraldo Alckmin e
o José Serra pelo escândalo das
emendas (?) em São Paulo�.
Nessa toada tem que se respon-
sabilizar Lula e seu partido pelos
inúmeros escândalos de corrup-
ção de seus ministros. O mesmo
serve para Rousseff se não fizer
uma faxina de verdade.

Lembre-se, porém, Dirceu,
que dentro de todo ser humano
existe a capacidade de diferen-

ciar o bem e o mal, indepen-
dente da época e da socieda-
de. Por isso, até o mais cínico
e hipócrita dos ministros de
Lula repassados a Rousseff
oculta seus atos corruptos ou
trata de mentir sobre eles por-
que sabe que pode ser jugado,
não pela burguesia moralista,
mas pela opinião pública.
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Mais um ano que se finda. Para nós do
Inconfidência, podemos considerá-lo

excelente. Realizamos o planejado e atingi-
mos o nosso objetivo. Editamos 14 jornais (nº
l60 a l73), sendo 3 edições históricas � 31 de
março, Duque de Caxias e Intentona Comu-
nista e ainda uma edição especial sobre os
Arquivos da �Ditadura�, em confrontação à
revanchista Comissão da �verdade�. E ainda
editamos o livro �Médici, a Verdadeira His-
tória�, com uma tiragem de 2 mil exemplares
com lançamentos em Belo Horizonte, Brasília
, Porto Alegre , Juiz de Fora e Rio de Janeiro,
superando as melhores expectativas. E ali,
está a VERDADE!.

Nossos articulistas são sérios, compe-
tentes e corajosos para apresentar o  que real-
mente ocorre e, segundo o decano deles, coro-
nel Jarbas Passarinho, o Inconfidência é o
único jornal alternativo e independente no
país, principalmente por não depender de
qualquer verba publicitária do governo e não
ter o rabo preso.

É expedido para todas as organizações
e estabelecimentos de ensino militares do
Exército, aos Comandos de oficial-general da
Marinha e da Força Aérea, às unidades da
tradicional Polícia Militar de Minas Gerais,
entidades de classe, clubes de serviços, auto-
ridades governamentais, escolas, faculdades,
membros dos poderes executivo, judiciário e
legislativo, além de nossos mil assinantes e
180 associados.

As 3 edições históricas, com tiragem de
20 mil exemplares são encaminhadas aos jo-
vens alunos dos Colégios Militares, das Esco-
las Preparatórias de Cadetes do Exército e da
Força Aérea, da Academia Militar das Agu-
lhas Negras das Escolas de Sargentos das
Armas e de Aperfeiçoamento de sargentos,
dos CPOR/NPOR, para a ECEME, EsAO,
EsAEx e escolas de especialização e ainda,
para a Academia de Polícia Militar/MG.

É imprescindível que os jovens milita-
res, lendo os nossos jornais sejam esclareci-
dos, tomando conhecimento dos verdadeiros
fatos acontecidos em 1935, 1964, primeiro
lustro dos anos 70 e nesta década de mentiras
e de corrupção, para não só respeitar, como ter
orgulho dos que os precederam e que hoje, são
perseguidos por aqueles que queriam (e ainda
querem) implantar um regime comunista em
nosso país.

Mantivemos o nosso compromisso de
apresentar os fatos históricos mais importan-
tes da nossa nacionalidade e mesmo assim,
somos acusados de apologistas da �ditadura�
e dos �anos de chumbo�, críticas que não nos
atingem, nem se sustentam, haja vista de quem
parte essa insidiosa campanha.

Daqueles aparelhados que servem e se
servem dos governos federal, estaduais e mu-
nicipais, concorrendo para o que jamais acon-
teceu em toda história do país � o mar de lama
que corre nos porões do Palácio do Planalto,
transbordando até a sua cobertura, arrastando
seus ocupantes corruptos e mentirosos.

E não há reação/oposição! A grande e
triste verdade é que a Nação brasileira está

2011
E OS CORRUPTOS E MENTIROSOS

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

* Por  Jarbas
Passarinho

O mensalão chega ao
     limite para a apura-

ção do crime às vésperas
de consumar a absolvição
coletiva dos denunciados,
por efeito da prescrição

voluntária. O tempo decorrido, entre hoje e a
denúncia da �organização criminosa� assim
denominada pelo honrado Pocurador-Geral da
República,Dr.Antônio Souza, ao Supremo Tri-
bunal Federal, em agosto de 2007. As manobras
protelatórias dos advogados dos acusados junto
com a tardança conhecida da Justiça são a culpa
dos quatro anos já passados, do que já ocorreu
com José Dirceu o �chefe da quadrilha dos
40�, assim qualificado na denúncia. Daí a preo-
cupação com a provável prescrição generalizada
até 2012, ano final para o voto do relator,
Joaquim Barbosa.

O processo avança a pas-
so de cágado, agora sob a ameaça
da declaração pública, intem-
pestiva do voto anunciado pelo
Ministro Ricardo Lewan-
dowski, revisor do processo, a
quem cabe falar imediatamente e
obrigatoriamente após receber o
processo do relator, para
opinar.Dizendo-se compelido a
ler e opinar sobre mais de duas mil páginas do
processo de que já recebera cópia e acaba de
receber o original das mãos do Ministro Barbosa,
alega só poder fazê-lo propositadamente em
2013.Nessa data, estaremos há um ano de cum-
pridos todos os prazos para o voto final do
Ministro Joaquim Barbosa. Então dois minis-
tros conhecida inclinação para votar contra os
mensaleiros terão deixado o STF por terem mais
de 70 anos, obrigando-os à aposentadoria com-
pulsória. Informa a revista Veja � edição de 21 de
dezembro de 2011- que �o voto anunciado do
Ministro Lewandowski criou um enorme mal-
estar entre os colegas do Supremo Tribunal
Federal�, pois tornaria o processo totalmente
perempto. Certamente não sabia ele que o relator,
mediante grande esforço físico e mental,remeter-
lhe-iria o processo pronto para a revisão.

O desafio do maior escândalo ocorrido
logo no segundo ano do primeiro mandato dos
oito, de Lula, o abateu muito. Sua popularidade
desabou de 80% para 20%. Macambúzio, dizen-
do-se inicialmente traído, com apoio do incons-
ciente coletivo, foi acreditado sem dificuldade.

O MENSALÃO E A IMPUNIDADE
O Mensalão, a mentira ideológica

e a vergonha do Exército

carente de uma liderança que transmita confi-
ança e credibilidade ao nosso povo .

Nossas Forças Armadas jamais fo-
ram tão desconsideradas, tão despresti-
giadas a até ridicularizadas pelo ex-presi-
dente, como o estão sendo agora, sob a cor-
rupta gestão petista. Além do seu conheci-
do sucateamento...

Como é do conhecimento dos nossos
leitores, denunciamos ininterruptamente a
corrupção, que continua cada vez maior, de-
vidamente comprovada pela demissão de 6
ministros e de outros que estão na fila e ainda
do governador do Distrito Federal. Só mesmo
no Brasil, um soldado da PMDF, se dirige di-
retamente a ministros e o governador e ainda
é chamado de �meu mestre� conforme vazado
na gravação da conversa telefônica apresenta-
da no Jornal Nacional.

E a faxina que a imprensa chapa branca
tanto divulga? Que faxina é essa que ninguém
é processado, condenado, preso e devolve o
dinheiro?

Exemplos marcantes � Palocci e
Fernando Pimentel, este �amiguinho� da pre-
sidente �Magda� que talvez não o demita por
ter quando prefeito de Belo Horizonte, em-
pregado sem concurso e com altos salários o
seu irmão e o seu ex-marido (dela).

E o MENSALÃO? Corre perigo de ser
arquivado, não antes de ser muito bem lem-
brado nesta edição.

Na década de 1960/70, membros do
atual governo assaltaram bancos assassinavam,
praticavam justiçamentos, seqüestros de diplo-
matas e de aviões e atos de terrorismo. Hoje,
fazem o mesmo, com outra denominação � con-
tratos de publicidade, fundos de pensão, coleta
de lixo, assassinatos de prefeitos, consultorias,
caixa 2, mensalão, dólares na cueca, sem falar na
vergonhosa artimanha das indenizações milioná-
rias com que estão se locupletando, sem recolhi-
mento de imposto de renda, além dos apare-
lhamentos em ministérios e estatais.

Para o Brasil, a vergonha nacionalizada e
a constatação que o PT é o partido mais corrupto
da nossa história, sem qualquer dúvida. Será que
o STF cumprirá com o seu dever?

Para nós, o dever cumprido, ainda mais
com a satisfação
de sabermos que o
nosso jornal está
alcançando 20 mi-
lhões de destina-
tários (acredite, se
quiser) pela in-
ternet, graças ao
cadastramento de
aproximadamente
20 mil endereços
eletrônicos (e-
mail) que crescem
exponencialmente.

E s t a m o s
realizados!!!

Aos nossos
leitores, Boas
Festas e um
Feliz 2012.

Seguindo o conselho do seu ministro da Justiça,
criminalista famoso, mandou-o dizer que se
tratava de �caixa dois�, correspondente a gastos
de campanha. Daí para a frente,Lula passou a
chamar os mensaleiros de vítimas de uma farsa.
Dedicaria seu tempo de ex-presidente a destruir
a farsa. Não teve participação na lentidão do
processo, que os advogados disso se encarregam.
Sem aparecer, já cumpriu sua promessa, o que
jamais faria sua sucessora. Voraz �faxineira� no
combate a todo autor de malfeitos que lhe seja
dependente. Exceção que firmou ao tratar de seu
companheiro de guerrilha o atual Ministro de
Estado Fernando Pimentel. A crença ideológica
que perfilhou quando, ainda estudante de nível
médio, ela deixou-se empolgar pela paixão revo-
lucionária que dominou o século XX. No discur-
so de posse na presidência da República declarou

que não se arrependia e tinha
orgulho desse passado.

Já o ministro Pimentel,
não. Em resposta aos que o
atacam da prática de suspeita
relação financeira com a Federa-
ção das Indústrias de Minas
Gerais quando deixou a Prefei-
tura de Belo Horizonte só en-
controu defesa de ser democra-
ta toda a sua vida e pela defesa

da democracia lutara contra a ditadura. Não é
verdade. Desde sua filiação à facção marxista
Colina, de estudantes de Minas Gerais, onde,
usando codinome foi colega da nossa jovem
Presidente da República e do destacado líder
Daniel Aarão Reis mais tarde preso e exilado.
Pois é Daniel quem o desmente por escrito para
os jornais. Afirma que nenhum documento da
guerrilha fala em luta pela democracia. Confirma-
o também para a mídia Fernando Gabeira, en-
quanto José Dirceu, também acrescenta que a
versão falsa foi um artifício usado a partir da luta
pela anistia por ser mais aceitável para com a
opinião pública.

Quando eclodiu a série de desonestidades
no Dnit do Ministério dos Transportes, o noti-
ciário da mídia foi profuso em relação às fraudes
em vários dos convênios para transposição das
águas do rio São Francisco para a região do sertão
semi-árido do Nordeste. Obra de vulto faraônico
do PAC, estava praticamente paralisada por
falta de verba para prosseguir os trabalhos.
Aproveitando-se disso houve quem se aprovei-
tasse da ausência da fiscalização permanente e
desviasse máquinas do patrimônio da União,
para uso próprio ou para projetos outros do
mesmo programa em curso, não importa. Havia,
entre os convênios, alguns a cargo do Exército.
Tranquelizei-me, confiante como sempre na tra-
dicional reputação respeitável colhida pela Enge-
nharia militar de construção. Os civis responsá-
veis pelos desvios foram demitidos. A honesti-
dade, nunca antes manchada e por isso dela
colhida em obras civis, horrorizou-me vê-la
pela primeira vez moralmente ofendida. Te-
mos orgulho desde a existência do Exército, de
centenas de anos, de conduta inatacável. Antes
da eclosão púbica e política das fraudes, o
Exército já havia aberto inquérito que certa-
mente trará conseqüências cuja gravidade é
incompatível com generosidade com quem enla-
meou a honra do Exército.

O processo avança a
passo de cágado, agora

sob a ameaça da
declaração pública,
intempestiva do voto

anunciado pelo Ministro
Ricardo Lewandowski,

revisor do processo
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VILANIA DE RESPONSÁVEIS PELA SOBERANIA E SEGURANÇA NACIONAIS
O CASO NIÓBIO III

No artigo, �Renúncia Criminosa�,  publicado em junho, escolhi uma afirmativa com a qual encimei o referido artigo. Utilizo-a, novamente, para enfatizar o que ocorre com o nióbio em nosso
País, onde o sistema de pressões e de constrangimentos têm a colaboração vil de muitos dos responsáveis pela soberania e segurança nacionais.

�Os países industrializados não poderão viver da maneira como existiram até hoje se não tiverem à sua disposição os recursos naturais não renováveis do planeta.
Terão que montar um sistema de pressões e constrangimentos garantidores da consecução de seus intentos.� Henry Kissinger- Secretário de Estado, EUA

O meu sentido até logo ao Themístocles, companheiro de espaço no
Inconfidência e meu irmão de ideais. Aprendi, ao longo dos anos, lendo seus
artigos, a admirá-lo pela fidelidade a um Brasil maior e melhor e pela sua
coragem na defesa de suas convicções.

À sua Família, os meus sentimentos pela perda dolorosa.

Nos artigos anteriores, mostramos al-
guns dos empregos do nióbio, que o

tornam sumamente importante e estratégi-
co, sendo qualificado como um �metal
novo�, isto é, indispensável às novas
tecnologias de ponta em diversas áreas,
entre elas a da fabricação de avançados
sistemas de armas, na área nuclear, na
construção dos novos computadores
quânticos e como parte especial do reator
de fusão termonuclear, já em construção e
em testes, na Europa, na busca de energia
limpa, barata e inesgotável. É o início do fim
da prevalência do petróleo e das demais
fontes de energia.

O colúmbio foi descoberto na Ingla-
terra em 1801, por Charles Hatchett. O quí-
mico alemão Heinrich Rose, em seguida, ao
separá-lo do metal tântalo, deu-lhe o nome
de nióbio. Homenagem a Níobe, filha do Rei
Tântalo, segundo a Mitologia.

Nas décadas de 20 e 30, as primeiras
experiências, levadas a efeito por norte-
americanos e ingleses, introduziram o nióbio
na produção de ferramentas, substituindo
o tungstênio, e em aços inoxidáveis, contri-
buindo para evitar a corrosão dos mesmos.

Na década de 50, descobriu-se a
maior jazida de nióbio do mundo, no Bra-
sil (em Araxá-MG). Com a produção pri-
mária de nióbio, o metal tornou-se abun-
dante e ganhou importância no desen-
volvimento de materiais diversos de En-
genharia.

Coincidentemente, também na déca-
da de 50, com o início da corrida espacial
entre soviéticos e norte-americanos, au-
mentou muito o interesse e, consequen-
temente as pesquisas sobre os possíveis
empregos do nióbio, o mais leve dos metais
refratários. Diferentes ligas de nióbio foram
desenvolvidas para utilização nas indústri-
as espacial e nuclear e, também, para fins
relacionados à supercondutividade. Ain-
da, na década de 50, estudos e pesquisas
conduzidos na Inglaterra -na Universidade
de Sheffield e na British Steel � e, também,
nos Estados Unidos, tornaram o aço
microligado uma realidade industrial. Em
1958, surge uma nova série de aços, conten-
do cerca de 400 gramas de nióbio por tone-
lada, exibindo características (resistência
mecânica, leveza e tenacidade) que, até
então, somente podiam ser obtidas com
aços ligados muito mais caros. As superligas
aeronáuticas, também, passam a utilizar o
nióbio. Destas, a mais importante é a IN718,

introduzida em 1966 e cujo aperfeiçoamento
resultou numa família de superligas, utiliza-
das nas turbinas aeronáuticas e estacioná-
rias mais modernas, com grandes vanta-
gens econômicas para a Engenharia Estru-
tural, para a exploração de óleo e gás e para

a fabricação de automóveis. Atualmente,
os aços microligados respondem por 75%
do consumo de nióbio. São materiais so-
fisticados, desenvolvidos a partir de prin-
cípios de metalurgia física que refletem o
esforço conjunto da pesquisa e desen-
volvimento, conduzidos na indústria e
nos laboratórios de avançados centros
de pesquisas, incrementando considera-
velmente a contribuição do nióbio para a
criação de novas tecnologias de ponta,
conhecimento de poucos países desen-
volvidos.

No Brasil, além das primeiras ocorrên-
cias de nióbio detectadas em Araxá (MG),
seguiram-se descobertas de novas ocor-
rências em Catalão (GO) e Ouvidor (GO).
Porém, o �Complexo de Araxá� mostrou-se,
então, como a maior reserva de nióbio do
mundo, avaliação feita em 1982, com um
jazimento de 462 milhões de toneladas de
pirocloro, com teor médio de 2,5% de óxido
de nióbio (Nb

2
O

5
).

As minas de Catalão e Ouvidor tor-
naram-se propriedade e exploradas pela
�Anglo American of South Africa�, es-
trangeira cem por cento e que exporta
tudo que produz.

Em Araxá, já em 1956, surgia a DEMA,
- Distribuidora e Exportadora de minérios e
adubos Ltda, autorizada, pelo Dec 41829 de
10/7/1957, a pesquisar nióbio, recebendo
logo em seguida o nome de CBMM (Com-
pania Brasileira de Metalurgia e Minera-
ção). A empresa foi formada pela associa-
ção da multinacional norte-americana
Moricorp, pertencente ao Grupo Rock-
feller, com o Grupo Moreira Salles que,

mais tarde, se tornou dono do Unibanco.
Como o Grupo Moricorp, quando da

descoberta da referida jazida, não podia ser
dono majoritário de uma empresa em solo
brasileiro, pois, a lei do País à época assim
não o permitia, e como o negócio era consi-
derado de cunho estratégico para os EUA
(pois, sabiam da importância do mineral e
que as diminutas reservas domésticas de
nióbio, dos USA, têm baixa qualidade,
algumas complexas do ponto de vista
geológico, e muitas não são comercial-
mente recuperáveis) o Grupo Rockfeller
ofereceu de graça o domínio majoritário
da sociedade ao então embaixador bra-
sileiro nos EUA, à época, Walther Mo-
reira Salles, o qual prontamente aceitou.
Este homem desempenhou várias mis-
sões para o governo brasileiro junto ao
governo norte-americano e instituições
financeiras americanas e internacionais, �de-
fendendo� os nossos interesses. O Presi-

dente Costa e Silva evitou cassá-lo, aler-
tado, caso o fizesse, sobre possíveis pres-
sões norte-americanas sobre o Brasil.

Interessante que o livro �Quem pa-
gou a conta ? A CIA na guerra fria da
cultura�, escrito por Francis Stonor
Saunders e elogiado pelo jornal Washing-
ton Post, dos mais sérios e influentes
nos EUA, fundamentado em ampla pes-
quisa, realizada nos mais diversos ar-
quivos de bibliotecas americanas e in-
glesas e em entrevistas com alguns dos
protagonistas de fatos por ela narra-
dos, mostra como, principalmente, du-
rante a guerra fria, a Política Externa
Americana se fez por meio de �órgãos

de governo e por uma
espécie de consórcio de personagens e
instituições independentes que se porta-
vam como governamentais.� Fundações
as mais diversas, como a FORD e a
ROCKFELLER, estas sumamente ati-
vas no Brasil, e outras instituições e
organizações com finalidades diver-
sas, ligadas clandestinamente à CIA,
jorravam dinheiro em grande quanti-
dade, cooptando pessoas, em qual-
quer atividade, que pudessem facili-
tar a conquista de objetivos preconi-
zados pela CIA, notoriamente aquele
de obstar qualquer influência de natu-
reza comunista e o de satisfazer os
interesses estratégicos norte-ameri-
canos em qualquer parte do mundo.

Como exemplo marcante e límpido,
em outubro do ano passado, Juanita
Castro, irmã de Fidel Castro, confes-
sou, em livro de sua autoria, ter sido
agente da CIA, Agência de Inteligên-
cia Norte-Americana, na década de 60,
recrutada por Virgínia Leitão da Cu-
nha, mulher do então embaixador bra-
sileiro em Havana, Vasco Leitão da
Cunha, após embaixador em Moscou e
influente Ministro das Relações Exte-
riores do nosso País.

O uso de entidades particulares fa-
vorecia a cooptação das pessoas, como
a do, também, Embaixador Walter Moreira
Salles, conhecido como serviçal dos ame-
ricanos (inclusive de Nelson Aldridge
Rockefeller, que tanto se intrometeu na
política brasileira) que, às vezes, pas-
sando por inocentes, fingiam desconhe-
cer a origem do dinheiro: A CIA. Os
documentos oficiais consultados por
Saunders, mostram que altruísmo não
existia por parte dos cooptados e
cooptadores.

O livro de Saunders torna ainda
mais claro o conteúdo do livro da escritora
francesa Brigitte Leoni �Fernando
Henrique Cardoso : O Brasil do possível.�

(continua)

O Embaixador Walther Moreira Salles
(Unibanco-CBMM), Oswaldo Aranha e

Amaral Peixoto em 1959

Em Araxá/MG, a maior mina
 de nióbio do mundo
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Foi anunciada, finalmente, uma biogra-
fia de Francisco Clementino Santiago

Dantas, advogado e político, nascido no
Estado do Rio, com carreira e amizades na
sua terra natal e eleito deputado federal pelo
PTB de Minas Gerais � por solicitação pes-
soal do então vice-presidente João Goulart.
Foi rara influência positiva nos anos
Goulart.Seu autor é o advogado Pedro Dutra.

A biografia que coroa os estudos do
autor sobre o biografado, que certamente
não conheceu pessoalmente, pela idade,
mostrará naturalmente uma geração que
teve uma elite que pouco pôde influir na
vida brasileira. Mas que se constituía num
grupo de homens vitoriosos, de visão e
grande categoria. Lembro bem dos amigos
mais chegados, como Antonio Galotti,
Roberto Campos, Marcilio Marques Mo-
reira, José Hugo Castelo Branco, Augusto
Frederico Schimidt, Walter Moreira Sales,
Gonzaga Nascimento Silva e Alceu Amoro-
so Lima.

Será uma boa oportunidade para que
os mais jovens e os menos informados
conheçam o papel e o poder do Integralismo
de Plínio Salgado na intelectualidade brasi-
leira dos anos 30, quando o mundo cristão
e capitalista se sentia, muito justamente,
ameaçado pela Revolução Russa, que pou-
co mais de cem anos depois repetia toda a
barbaridade da Francesa, com o agravante
de ter aspirações a ser modelo mundial. Foi
assim que, com o auxílio do Vaticano, a
Europa pendeu para a direita, com Itália,
Portugal, Espanha, parte da França. E com
reflexos no Brasil, com o Estado Novo de
Getúlio Vargas.

As formas de
governo, como definiram os gregos clás-
sicos, são �variedades no sistema de do-
minação do homem sobre o homem�. Em-
bora muitas sejam as denominações que
se deem a essas diversidades, identifi-
cam-se todas quanto a utilizarem o mes-
mo argumento de força - o autoritarismo
-, na forma de constrangimento ins-
titucional, decorrente do uso que o gover-
nante faz do Poder e de sua aplicação ao
Estado.

É sob o manto protetor desse au-
toritarismo que se movimenta o círculo
de inescrupulosos agentes, ligados por
uma rede de interesses, acobertada pelas
notícias infundadas, engendradas nos
gabinetes e veiculadas
pela Comunicação Social,
como formas de despista-
mento e de dissimulação
dos fatos, artifícios tão an-
tigos e somente eficazes
nos desprovidos da mi-
núscula capacidade de ra-
ciocínio. Nessas ocasi-
ões, a Força Terrestre tor-
na-se o alvo da indústria petista de men-
tiras.

O conhecimento das ações dessa
vergonhosa comunidade, sempre ultra-
passa os muros dos palácios, dos gabi-
netes, dos hotéis, das garagens, onde se
reúnem seus abjetos componentes, enri-
quecidos com a malversação do dinheiro
público, e essas ações, pela extensão da
imoralidade de que se revestem, marcam
os seus executores e os identificam pela
torpeza de seus caracteres.

É um ato de traição ao país, impedir
o seu desenvolvimento pelo desvio de
verbas oriundas do contribuinte, para
benefício próprio. São contumazes na
traição estes que aí estão, inclusive a
seus próprios �companheiros� de luta
armada, ávidos que estavam em anteci-
par, naquela caótica época, a tomada do
tesouro nacional.

Todas as ações, mormente as do
núcleo do governo ou das suas imedia-
ções, tomam uma dimensão social de vulto
e vão repercutir no centro nervoso da
sociedade, a espinha dorsal mantenedora
da ordem e da governabilidade do país: a
classe média.

Expressões como: �governo petis-

SANTIAGO DEPUTADO MINEIRO
O Integralismo, hoje, é uma página

virada da história. O mundo é outro, a eco-
nomia é outra. Mas voltando no tempo...
Mais do que se justifica a presença em seus
quadros, para ficarmos só no caso brasilei-
ro, de figuras da inteligência de Santiago
Dantas, Alceu Amoroso Lima, Padre Helder
Câmara, Gerardo Melo Mourão, Alberto
Cotrim Neto, Menottii Del Picchia, Gustavo
Barroso, Miguel Reale, Antonio Galoti,
Alfredo Buzaid, Candido Mota, tantos e
tantos outros brasileiros admiráveis. Em
Minas,Aníbal Teixeira, Athos Vieira de
Andrade, Abel Rafael Pinto eram alguns
dos parlamentares alinhados ao inte-
gralismo.

Plínio Salgado era, ele mesmo, uma
presença na vida intelectual, com obras
respeitadas, que, depois do exílio em Portu-
gal, com a redemocratização, voltou ao Bra-
sil e exerceu mandatos no Congresso até
1971. E disputou a Presidência da Repúbli-
ca, em 1955.

A leitura da vida brasileira daquela
época é que vai se encontrar, décadas de-
pois, influindo e se impondo pelo talento e
dignidade muitos personagens.

Nada mais totalitário, ordinário e in-
justo, do que se tentar esconder a história,
o passado das pessoas, como se faz neste
Brasil que relembra a cada momento a pas-
seata de 68, com cem mil participantes, sem
uma referência ao milhão que foram às ruas
em março de 64, em São Paulo e no Rio, para
pedir e aplaudir o movimento militar. Quanta
hipocrisia!

ATRELADOS À CORTE

ta�, �consultoria petista�, �licitação
petista�, �empreiteira petista� foram sin-
tetizadas numa única palavra: �MEN-
SALÃO�, codinome da grossa traficân-
cia de favores acobertada pela vilania do
ex-presidente e agora atapetada pela hor-
renda criatura.

Citar os nomes da camarilha seria
empestear este artigo pelo odor que exa-
laria do maior antro de corrupção que já
se conheceu na história de qualquer país.
Mas esse bodum já infectou o STF que,
anestesiado pelo miasma das ratazanas,
deixa dormir nas suas gavetas o processo
acusatório dos que se locupletaram com
a dinheirama fácil, arrancada dos tributos
alheios.

Escolhidos pelos
autoritários governantes,
irascíveis como os deuses
do Olimpo nas suas vin-
ganças, os magistrados do
Supremo são coagidos a
descumprir com as suas
obrigações de dar ao pro-
cesso a urgência que a
nação ordeira que lhes

paga, exige, com o intuito de descarac-
terizar criminalmente os envolvidos, co-
nhecidos revolucionários, portanto, duas
vezes foras da lei.

Deixarem o tempo correr para que
prescrevam as acusações de improbidade
com o dinheiro público ou de receptação
de propinas, é a ordem que vem de cima
e assim, flexíveis à fraude de um comando
autoritário, garantirão as suas medíocres
posições de obedientes servidores, des-
de que se mantenham parceiros no con-
tínuo descrédito da justiça brasileira.

O STF, complacente com a intro-
missão do governo nas suas decisões,
transformou-se, aos olhos do brasileiro
consciente, numa instituição atrelada ao
pensamento da Corte e ao da corrupta
�base aliada�.

Mostram definitivamente as suas
caras, o comunismo, o esquerdismo, o
socialismo ou qualquer outro nome idio-
ta que tenham. Mostram que a ideologia
de seus seguidores é a corrupção em alto
grau, a avidez desenfreada pelo enrique-
cimento ilícito e o cinismo de saberem-se
impunes.

Aristóteles Drummond é uma testemunha viva e
atuante dos últimos 50 anos da vida brasileira, sobre os
quais aqui escreveu um autorizado depoimento.

Nada escapou à sua atenta e patriótica vigilância, nas
colunas de jornais e revistas e nos microfones de rádios e
televisões, que ocupou com correção e competência.

Este quase meio século de jornalista presente, de
político devotado, de executivo participante e de cidadão
generoso está retratado nas minimemórias deste livro escri-
to no melhor estilo de um mineiro cordial e amigo.

Murilo Mello Filho - Jornalista,
escritor membro da Academia   Brasileira de Letras

Pedidos para aristotelesdrummond@mls.com.br
e jornal@jornalinconfidencia.com.brR$ 50,00 (461 páginas)

O STF, complacente com a intromissão do governo nas suas
decisões, transformou-se, aos olhos do brasileiro consciente,
numa instituição atrelada ao pensamento da Corte e ao da

corrupta �base aliada�. O julgamento do processo �Mensalão�
está prestes a se tornar mais uma evidência dessa submissão do

STF aos mandos governistas.

O STF, complacente com a
intromissão do governo

nas suas decisões,
transformou-se, aos olhos
do brasileiro consciente,

numa instituição atrelada
ao pensamento da Corte

e ao da corrupta
�base aliada�.
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Enquanto outros países, quando esco-
lhidos para sediar olimpíadas, princi-

palmente Austrália e China, elaboraram e
colocaram em prática efetivo programa de
treinamento e preparação de jovens para
participar e ganhar medalhas nas competi-
ções, o governo petista do Brasil, após
escolhido, elaborou efetivo e lucrativo pro-
grama de corrupção através de ONGs des-
viando fortunas para uso dos partidos da
base aliada para ganhar futuras eleições e
de quebra para o enriquecimento pessoal e
ilícito dos principais comandantes destes
partidos.

Enquanto isto a oposição segue ina-
tiva e complascente com tais fatos.

Não temos caras pintadas (hoje remu-
nerados), como antigamente. Não temos
cantores e artistas (hoje oportunistas) como
antigamente, não temos imprensa livre e
patriótica (hoje também remunerada pelo
governo petista) como antigamente, e não
temos militares (hoje acovardados, acomo-
dados e coniventes) como antigamente.

Caberia aos brasileiros uma reação
ante os atos de corrupção e desvios do erá-
rio público que pululam em parte da impren-
sa. Mas o que se vê são movimentos isola-
dos sem solidariedade nacional pipocando
ali e acolá.

ONGS E EMPRÉSTIMOS INTERNACIONAIS SANGRAM
OS COFRES PÚBLICOS ILICITAMENTE ...

* Geraldo de Castro Filho
O povo não se mobiliza. Grande parte

do povo é solidário com a roubalheira e
muitos recebem os beneplácidos do gover-
no vendendo sua alma, sua ética e sua
dignidade em troca de bolsas isto e aquilo.

Outros, com melhores condições fi-
nanceiras e culturais, ignoram os fatos para
não criar clima desfavorável em seu modus
viventi.

Enquanto cresce a ganância dos cor-
ruptos e os planos de sangramento dos
cofres públicos, cresce o sofrimento de
perdas de vida das famílias brasileiras nas
filas dos hospitais e nos corredores da
morte denominados rodovias federais.

O governo central petista busca seu
quinhão na divisão que recebe pelos em-
préstimos internacionais a fundo perdido
para Cuba, Venezuela, Equador, Paraguai e
Colômbia.

O mais recente empréstimo, denunci-
ado pelo Jornal Estado de São Paulo é o
pedido de Cuba no valor de 200 milhões de
dólares para a agricultura local. E Cuba não
pagou um centavo pelo empréstimo de ou-
tros milhões de dólares concedido pelo ex
presidente Lula para a educação e rodovias
locais.

Quando é que esta sangria vai ser es-
tancada???

* Engenheiro

�Soldats, je suis content de vous!�

Paulo Chagas, com a rapidez de sua
cavalaria, com voz firme, reverbera-

da em todos os cantos do imponente
auditório acadêmico, arremessou-nos
para a aula do Coronel Panizzutti. Profes-
sor de oratória, ele valia-se de Napoleão
para nos revelar os segredos daquele
notável soldado-orador no uso das pala-
vras para conquistar mentes e corações.

A partir daí, ao percorrer as linhas
da sua bela alocução, Chagas folheou o
livro de um tempo vivido há mais de

quatro décadas. Sua voz continuou fir-
me, por vezes embargou, mas não o impe-
diu de chegar a 18 de dezembro de 1971.
Na mesma toada com que a emoção ten-
tava lhe derrubar, gotas de lágrimas tei-
mavam em umedecer os olhos de todos.
Mas, valentes, também conseguimos che-
gar juntos ao objetivo: o 18 de dezembro
daquele ano longínquo.

Antes de a reunião encerrar, convi-
dados a entoar a canção da Academia, en-
chemos os pulmões. Queríamos, como nos
anos setenta, fazer tremer aquelas paredes
e os valores que elas representam e pre-
servam. Dessa vez, porém, fracassamos.
Embora tentássemos, já no segundo ver-
so as lágrimas uniram-se e, traidoras,
viraram cachoeira. O hino, que era para
ser de milhões de vozes, reduziu-se a um
murmúrio. Que nos desculpem as vetus-
tas paredes. Dessa feita, seus bravos
cadetes não conseguiram fazê-las vibrar.
Derrotou-nos a emoção.

Fomos para Resende, vindos dos
mais remotos brasis, como filhos em bus-
ca do aconchego materno. Irmanados,
embora distantes, desejávamos matar sau-

AMAN, NOUS SOMMES
CONTENTS DE VOUS!

* Hamilton Bonat

dade da velha mãe. Não só dela, mas dos
nossos irmãos e da nossa juventude.
Sentíamo-nos obrigados a prestar-lhe
contas após tantos anos decorridos, pois
a sabemos exigente, não apenas com os
filhos, mas também consigo mesma.

Fomos surpreendidos pelo rejuve-
nescimento daquela Senhora de 200 anos.
Diante dela, parece que só quem envelhe-
ceu fomos nós, embora sejamos ainda
sessentões.

Reencontramo-nos não só para re-
memorar tempos idos, seus personagens,

seus fatos, seus
desafios. Valendo-
me novamente do
amigo Paulo Cha-
gas: �Reencontra-
mo-nos num lugar
onde fomos abriga-
dos, acolhidos, pro-
tegidos, instruí-
dos, desafiados e
testados. Numa ca-
sa que não é ape-
nas uma casa, tam-

pouco uma simples Academia Militar,
mas, por sua importância em nossas vi-
das, pela maneira especial com que forjou
nosso caráter, nossos sentimentos e
nossos corações, deve ser e é vista e sen-
tida por nós como uma entidade materna,
digna do nosso mais puro amor e da
nossa eterna e sincera gratidão�.

É justo manifestar o nosso agrade-
cimento e homenagem aos companheiros
de turma e aos atuais integrantes da Aca-
demia Militar das Agulhas Negras, que
se esmeraram para nos proporcionar
momentos de comovente emoção. A eles
e à sempre jovem bicentenária Academia,
parodiando Bonaparte, queremos procla-
mar: �Nous sommes contents de vous!�

Por fim, já que o �content� de Napo-
leão tem o significado de orgulho, permi-
tam-nos acrescentar, com o coração vi-
brante de jovens Aspirantes da Turma
Marechal Castello Branco:

�Nous sommes contents
de nous mêmes!�

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

O caso realmente aconteceu e foi a jul-
gamento há tempos, estando o réu,

Major Washington, atualmente usufru-
indo do direito de habeas corpus.

A �citação� do gen.Enzo Peri foi
nada mais que uma tentativa canalha de
enlamear o nosso glori-
oso EB, representado
por seu atual coman-
dante. Relatório do Mi-
nistério Público isen-
tou-o completamente de
qualquer envolvimento
ou sequer anterior co-
nhecimento do delito.

Os corpos milita-
res, tal como qualquer
outro grupo humano
sujeito às leis estatísti-
cas, têm também seu
percentual de caracteres
inferiores: os covardes,
os desonestos, os suí-
no-petistas e esquerdopatas de variados
perfis. Entretanto, em relação aos demais
grupos, o EB apresenta destes uma por-
centagem mínima, estatiscamente des-
prezível.

Quem quer que faça uma aprecia-
ção honesta de nossos soldados - e este
�honesto� exclui de cara tudo quanto seja
esquerdopata - constata além de qual-
quer dúvida que nosso oficialato se ca-
racteriza por comportamentos calcados
em sólida formação ética, muito, muito,

BANDALHEIRA FARDADA

muito acima da média de qualquer outro
agrupamento humano, com possível ex-
ceção dos sacerdotes católicos, desde
que destes se excluam os �batinas verme-
lhas�.

O admirável desempenho de nos-
sos oficiais durante a bri-
lhante �PRIMAVERA DOU-
RADA� - que suíno-co-
munas em geral tentam
apagar da História cha-
mando-a de �anos de chum-
bo� - é comprovação mais
que suficiente. Com todo o
poder em mãos os militares
foram sóbrios, éticos e
equilibrados em seu uso,
voltado exclusiva e total-
mente para o bem da Na-
ção. Bastaria, aliás, desta-
car que em contrário ao
usual entre políticos e bu-
rocratas civis, nenhum mi-

litar saiu rico do período; todos eles, já
mortos e aqueles ainda entre nós, vive-
ram e vivem apenas de seus soldos.

Quanto à matéria publicada na
"CartaCapital", basta atentar para a re-
vista que a veicula: um órgão da mídia
vermelha dedicado e especializado em
desinformação. Se tivessem um mínimo de
boas intenções deveriam imprimir a re-
vista em papel macio e absorvente... com
o que se lhe ensejaria alguma utilidade.

* Psicólogo

* Márcio Del Cistia

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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*Graça Salgueiro

* É jornalista independente, estudiosa do
Foro de São Paulo e do regime castro-

comunista e de seus avanços na América
Latina, especialmente em Cuba, Venezuela,
Argentina e Brasil. É articulista, revisora e

tradutora do Mídia Sem Máscara e
proprietária do blog Notalatina.
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* Cineasta, ex-Secretário  de Cultura  e Jornalista  

* Ipojuca Pontes Certa feita Bertolt
  Brecht, o drama-

turgo do �distanciamento crítico� no te-
atro, escreveu o seguinte: �Quem luta
pelo comunismo tem de todas as virtudes
apenas uma: a de lutar pelo comunismo�.
Vamos pensar um pouco. O que Brecht
pretenderia dizer com �virtude� e �lutar
pelo comunismo�? Verificando os proce-
dimentos adotados pelo PC e seus inte-
grantes ao longo da história, apenas isto:
se o companheiro estiver laborando em
favor da �causa�, sob qual-
quer pretexto ou disfarce,
terá sempre o direito de rou-
bar, trair, matar, mentir, vili-
pendiar e torturar.

Exagero? Bem, senho-
res, leiam os livros, consul-
tem a história, examinem do-
cumentos e fatos que tra-
tam dos feitos do comunis-
mo real. Melhor ainda: pro-
curem conhecer as inúmeras biografias
que traçam os perfis de Karl Marx e dos
seguidores Lenin, Stalin, Mao, Fidel, Pol
Pot, Guevara, Prestes e Marighella e ve-
rão que elas não tratam de outra coisa que
não de atitudes e atos criminosos. O pró-
prio Brecht, que obrigava a mulher, Helene
Weigel, arranjar garotinhas para ele bo-
linar no intervalo dos seus ensaios tea-
trais, não era flor que se cheirasse: men-
tiroso nato e hereditário ao negar ser co-
munista diante da Comissão de Ativida-
des Antiamericanas dos EUA, considerado
sonegador de impostos pelo fisco alemão,
foi processado várias vezes por plagiar
peças e idéias teatrais de outros autores.
Por sua vez, nunca será excessivo lem-
brar que o chamado �distanciamento crí-
tico� entre a platéia e o texto, por ele in-
dustriado, nunca passou de uma fraude,
pois o dramaturgo comunista perseguiu
na maioria dos seus textos (plagiados) os
efeitos da catarse e da emoção levanta-
dos por Aristóteles.

Para não citar o exemplo clássico de
Stalin, O Genocida, me volto para o com-
panheiro Lenin, tido como o responsável
pela materialização do regime comunista.
Pois bem. O vosso Lenin, logo que che-
gou a Petrogrado depois de desembarcar
da Finlândia, rumou imediatamente ao
Palácio Kshesinskaya, pouso dos bol-
cheviques, e de lá comandou, sob o pre-
texto de �saquear os saqueadores�, a
prática do roubo e da pilhagem em série,
assaltando bancos, igrejas e proprieda-
des burguesas. Há neste percurso um
lance macabro: informado por um assecla
que o gerente do banco oficial mantinha
as chaves do cofre presas numa das mãos,
Lenin, que ainda não havia tomado o
poder dos mencheviques, mandou am-
putar-lhe os braços e executá-lo com um

ESSÊNCIA DO COMUNISMO

tiro na nuca.
Não é preciso ir adiante. Fiquemos

num exemplo pátrio. Ao aderir oficial-
mente ao comunismo, o camarada Prestes
se apossou da quantia de 800 contos de
reis, que lhe fora confiada pelos tenentes
revolucionários de 1930 para comprar
armas. Em seguida, o Cavaleiro da Espe-
rança Malograda traiu os tenentes e, com
o fruto do roubo, viajou para Moscou e
pagou o seu ingresso nas hostes do PCUS.
Em matéria de sangue, por sua vez, o

líder comunista não ficou de
mãos limpas: de forma vil,
mandou enforcar e quebrar
os ossos de Elza Fernandes,
a Garota, tida por ele como
�provocadora� � vezo co-
munista de tachar alguém de
�dedo-duro�.

Bem, escrevo, escrevo
e não chego ao essencial. E o
essencial, parafraseando Ba-

kunin, é o seguinte: o comunismo é um
mito e o ato revolucionário um roubo por
excelência. Por que digo isso?

Vejamos um fato: recentemente, o
noticiário escandaloso do país deu conta
de que o companheiro Orlando Silva, ex-
ministro do Esporte, construiu uma bem
montada máquina para transferir dinhei-
ro do seu ministério para o caixa dois do
PC do B, partido a que pertence. O esque-
ma adotado era simples: ONGs abertas
pelos companheiros do partido recebiam
financiamentos do governo para execu-
ção de �programas sociais�, cujos recur-
sos, ou parte deles, somando milhões de
reais, eram desviados para o caixa do PC
do B e o bolso da militância. Um desses
filiados, o policial João Dias, dono de
duas ONGs em Brasília, denunciou à Po-
licia Federal que um seu funcionário che-
gou a entregar R$ 800 mil ao motorista de
Orlando Silva na garagem do ministério
do Esporte. Diante da afirmação, o minis-
tro renunciou ao cargo.

Há que se dizer que o negócio não
é bem assim e que a corrupção desenfre-
ada não é privilégio do PC do B dentro do
governo socialista de Dilma Rousseff.
Afinal, os ex-titulares da Casa Civil e dos
ministérios dos Transportes, do Turis-
mo e da Agricultura - para não falar no
atual ministro do Trabalho, ainda na
corda bamba - também perderam os
cargos por denúncias de corrupção.
Sim, é fato, eles não pertencem ao PC
do B, o que não os impede, entretanto,
de serem todos defensores do �Estado
Forte�, hoje em dia o princípio ativo
real do bom comunista � independen-
te, como já assinalei, de sigla, pretexto
ou disfarce assumidos.

Voltaremos ao assunto.

O Comunismo é um mito e o ato revolucionário um roubo por
excelência. Por que digo isso? Se o companheiro estiver laborando
em favor da �causa�, sob qualquer pretexto ou disfarce, terá sempre

o direito de roubar, trair, matar, mentir, vilipendiar e torturar.
Nada menos do que a História mostrou até os dias de hoje.

Entrega da medalha da Ordem do Mérito da Defesa:
comandantes militares, os burrinhos do presépio

Fazendo um rápido ba-
lanço de fim ano, ob-

servamos que a América La-
tina segue em queda livre

rumo ao abismo e ao caos. É verdade que
houve alguns momentos alvissareiros na Co-
lômbia, como o fim de dois dos principais
líderes das FARC, Mono Jojoy em setembro
e Alfonso Cano em novembro, mas isto está
longe de significar o fim da guerrilha como
muitos pensam. Entretanto, estas foram vitó-
rias muito fugazes, considerando que quatro
dias depois de Cano ser abatido em combate,
as FARC assassinaram a sangue frio três
policiais e um militar do Exército seqüestra-
dos há 12 e 14 anos, completamente desarma-
dos e indefesos, e ainda tiveram a indecência
de enviar pêsames às famílias e culpar as
Forças de Segurança pelo crime hediondo
cometido deliberadamente por elas.

Nas eleições municipais ganhou
a prefeitura da capital, Bogotá, um �ex�
terrorista do bando M-19, Gustavo
Petro. Petro estava impedido legal e
constitucionalmente de concorrer a qual-
quer cargo público, pois em 1985 foi
sentenciado e cumpriu pena por porte
ilegal de armas, que não foi apagado de
sua ficham criminal por não ser crime
político. Entretanto, a Justiça eleitoral
fez ouvidos moucos às incontáveis de-
núncias de respeitadíssimos jornalis-
tas, permitindo-lhe a candidatura. O
processo que condenou Petro em 1985
misteriosamente desapareceu dos ar-
quivos da Justiça, de modo que em janeiro ele
tomará posse, enquanto os heróis nacionais
que libertaram mais de 260 pessoas do assalto
ao Palácio da Justiça, do qual Petro foi o cérebro,
continuam encarcerados através de provas
fraudulentas e criminosamente plantadas.

Na Nicarágua, Daniel Ortega ganha mais
um vez as eleições na base de fraudes grotes-
cas mas recebe o aval dos �observadores
internacionais� da OEA, assim como Cristina
de Kirchner repete seu mandato na governança
da Argentina. E por meio do decreto 1880/
2011, a reeleita presidente cria o Instituto
Nacional de Revisionismo Histórico Ar-
gentino e Ibero-Americano Manuel Dor-
rego, que se propõe a �reescrever a his-
tória argentina�. Assim mesmo, desca-
radamente.

A Venezuela do pós-Chávez terá imen-
sa dificuldade em se reerguer, pois sua maior
fonte de renda, a PDVSA, está há anos com
queda de produção e endividada até a raiz dos
cabelos. Enquanto isso, Chávez continua fin-
gindo ter-se curado do câncer, tenta aparentar
uma saúde extraordinária, malgrado as várias
internações de emergência que se conhece
apenas através de informantes. E para de-
monstrar ao mundo que tudo está um mar de
rosas, ofereceu Caracas como sede do último
encontro da CELAC, mais uma dessas inúteis
e fúteis organizações inventadas para forçar a
criação da �pátria grande bolivariana�, sonho
de Chávez e das FARC.

No Brasil, para fechar o ano com chave
de ouro, finalmente foi dada a largada para a
caça às bruxas com a oficialização da �Comis-

Balanço de fim de ano:
queda livre na América Latina

são da Verdade�. Ressalto mais uma vez o que
venho denunciando há quase uma década: no
discurso os mentores e organizadores dessa
comissão dizem que o objetivo é �fiscalizar,
acompanhar e garantir que os resultados
saiam. E que os resultados sejam a verdade�,
garante a comunista do PCdoB Manuela
d�Avila, do mesmo modo que Luiza Erundina,
que coordenará uma subcomissão, e diz que
não cabe à comissão �punir�. Entretanto,
acrescenta o que venho denunciando que é o
que pretendem na prática, quando afirma: �A
Argentina acabou de condenar 23 militares
de alta patente. Por que o Brasil não faz isso?
O Uruguai acabou de mudar a sua Lei de
Anistia, tirando a prescrição dos crimes. É
isso que os outros países fizeram e nós temos
de fazer também�. Está claro ou precisa dese-
nhar?

Enquanto isso, designa-se o terrorista
José Genoíno para representar os militares,
através do Ministério da Defesa, e a presiden-
te distribuiu medalhas da Ordem do Mérito da
Defesa a personalidades do seu mundo. A
finalidade desta medalha é �premiar civis e
militares que tenham prestado relevantes
serviços ao Ministério da Defesa e às Forças
Armadas�, entretanto, os agraciados foram:
o ministro Fernando Pimentel, Robson
Andrade (presidente da CNI), Chico Buarque,
o ex-jogador Raí, o presidente da Câmara,
Marco Maia (PT), os senadores Eunício Oli-
veira (PMDB) e Lúcia Vânia (PSDB), os
deputados João Paulo Cunha (PT), Cândido
Vacarezza (PT), Paulo Teixeira (PT), o minis-
tro da Justiça, José Eduardo Cardozo e o
presidente do Banco Central, entre outros.

Essas são as pessoas �ilustres� que
fizeram não sei o quê, não se sabe onde, em
defesa do Brasil. No entanto, os militares que
de fato fizeram algo pelo país, muito em breve
verão seus nomes excluídos da Lei de Anistia
e suas vidas emporcalhadas com a pecha de
�assassinos� e �torturadores�, onde serão
julgados e condenados como estão sendo os
nossos vizinhos. E os comandantes das três
Forças sorrindo e batendo palminhas, en-
quanto nós morremos de vergonha perante o
mundo. Feliz ano velho, pois esse filme nós
já assistimos.

Se o companheiro
estiver laborando em
favor da �causa�, sob
qualquer pretexto ou
disfarce, terá sempre
o direito de roubar,
trair, matar, mentir,

vilipendiar e torturar.
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A cada dia que
passa, ficam

mais e mais eviden-
tes os propósitos
subalternos da
Comissão da Ver-
dade (seria mais
próprio denominá-

la de comissão da mentira do PCdoB).
Criada com base no mais que evidente
desejo de vingança, bem caracteriza a
moral vermelha. Ontem, fora do poder,
defendiam a anistia ampla, geral e
irrestrita; hoje, aboletados no governo e
navegando em meio a uma incontrolável
enxurrada de malfeitos (apud dona Dilma
Rousseff), buscam a destruição moral e
financeira dos seus vencedores.

Não fosse evidente
a existência de um centro
inspirador de suas ações,
provavelmente localizado
em Cuba (que por sua vez
obedece a ordens emana-
das de outro local, possi-
velmente de Paris/França),
creditaríamos a uma simples coincidên-
cia que a vindita esteja tendo lugar na
América do Sul, naqueles mesmos países
que fizeram os comunistas e associados
sentirem o gosto amargo da derrota, a
saber: primeiro, na Argentina, no Chile e
no Uruguai, onde a luta foi sem quartel.
Em seguida, no Brasil, onde o número de
mortes, de um e outro lado foi pequeno,
mormente se considerarmos a sua exten-
são territorial e população. Querer trans-
plantar para cá o que aconteceu em ou-
tras nações, bem diz da falta de caráter e
de ética que orienta as ações comunistas,
seja qual for a bandeira sob a qual se
abrigam.

* Osmar  José  de
Barros  Ribeiro

*Coronel

OS COMUNISTAS NÃO
SÃO CONFIÁVEIS

Recente notícia diz que represen-
tantes das organizações de �direitos hu-
manos� dos países anteriormente cita-
dos serão convidados para, na capital
federal, assistir à oficialização da tal Co-
missão, com a assinatura da presidente
em exercício e, ato contínuo, a indicação,
pela mesma, dos nomes que a comporão.
Tudo buscando dar repercussão a um ato
que, verdade seja dita, até o momento
passa longe, bem longe, das preocupa-
ções do povo.

Mas há que provocar um movimen-
to de apoio a tal excrescência e, para
isso, aí estão os sindicatos, a �com-
bativa� UNE, as milícias do MST e uma
imprensa em boa parte rendida aos fa-
vores governamentais. Na data apraza-

da, sem dúvida alguma, a
Esplanada dos Ministéri-
os estará lotada com ban-
deiras vermelhas, além de
faixas e cartazes pedindo
a cabeça dos �criminosos�
que tiveram a ousadia de
impedir, quando dos go-

vernos militares, a vitória do terrorismo
tupiniquim. E a vergonha será maior, a
ofensa imperdoável e irreparável se,
aos áulicos palacianos, se somarem os
Comandantes das Forças Armadas.

A Otto Von Bismarck, unificador
da Alemanha, é atribuída a frase só os
tolos aprendem à sua própria custa;
eu sempre preferi aprender à custa da
experiência alheia. Infelizmente, uma
vez mais, estamos fazendo o papel de
tolos aprendendo, à nossa custa, uma
lição que jamais deveríamos ter esque-
cido: os comunistas não são confiáveis.

* Manoel Soriano Neto

A AMAZÔNIA É NOSSA?

(Continua na próxima edição)
* Coronel, Historiador Militar e Advogado

Recentemente, o
       professor De-

nis Rosenfield escre-
veu importante arti-
go para �O Estado de
São Paulo�, verbe-

rando algumas falácias ideológicas. A
certa altura, afirmou o arguto articulista:
�Com a derrocada do comunismo/soci-
alismo, os que continuaram, apesar de
tudo, seguindo a doutrina marxista
partiram para a busca de novos agen-
tes históricos, criando um arremedo
de luta de classes (assinalamos), ago-
ra focado em minorias. Não valia mais
a oposição entre burgueses e proletá-
rios, mas entre ricos e pobres, as elites
e os trabalhadores, e assim
por diante�. A problemática
indígena é bem um exemplo
disso. O pobre silvícola, se-
gundo a �agenda das minori-
as�, deve ser segregado das
maldades do mundo, como
preleciona uma malsinada an-
tropologia de cariz ideológi-
co e antipatriótico, empalmada
pela FUNAI, pela CNBB, pelo
CIMI, pelo Ministério da Jus-
tiça �et caterva�. A propósi-
to, desde 1981, o �Conselho
Mundial de Igrejas Cristãs�, sediado
na Suíça, advoga a esquipática tese de
transformação de tribos em �nações
indígenas� e questiona a soberania do
Brasil sobre a Amazônia, tida como
�patrimônio da humanidade�. Tal Con-
selho ainda se faz presente e atuante
na região amazônica, por intermédio de
várias missões religiosas, fiéis segui-
doras das idéias internacionalistas que
apregoam. Sabe-se da existência de
padres, pastores e religiosos que não
se dedicam, como deveriam, ao seu
pastoreio missionário, mas conhecem
e bem manuseiam, como bons geólogos
a soldo de ONGs estrangeiras preda-
doras e espiãs, aparelhos de geologia
(como o �contador geiger�, por exemplo)
na busca de minerais raros e estratégicos
existentes nas mega-reservas indígenas
� e �onde há índio, há minério�, como se
diz na Amazônia... Acrescente-se, por
pertinente, que hoje os indígenas reivin-
dicam o direito de participar das ativida-
des de mineração, o que não foi até agora
regulamentado pelo Congresso Nacio-
nal. Eles exigem o cumprimento de cláu-
sulas da Convenção 169, da OIT, e da

A PROBLEMÁTICA INDÍGENA (XII)
Declaração Universal dos Direitos dos
Povos Indígenas.

A respeito desta Declaração, diga-
se que tudo começou no ano de 1993, tido
pela ONU como �Ano Internacional dos
Povos Indígenas�, quando foi elaborada
sobre os direitos desses povos, uma mi-
nuta originária de países europeus que
nunca tiveram problemas com índios, mas
que possuíam fortes ligações com inúme-
ras ONGs que atuavam junto aos indíge-
nas, como em nossa Amazônia. O Brasil
sempre se opôs ao nocivo Protocolo,
porém, de uma hora para outra, de forma
estupefaciente, mudou a sua posição e
votou a favor do mesmo. Repise-se que a
Declaração em comento e a Convenção

169, da OIT, só prescrevem, facciosa-
mente, direitos para as tribos; e tão so-
mente deveres ou obrigações para os
governos signatários. Várias tribos, ma-
nipuladas por traiçoeiras ONGs, já se
julgam independentes do Brasil e alme-
jam que o Congresso Nacional aprove a
dita Declaração, a qual o Itamaraty,
estranhamente, aceitou. O objetivo des-
sas Organizações é o de transformar re-
servas indígenas em países independen-
tes de nosso Brasil (�nações indígenas�)
consoante os termos da mencionada Re-
solução.

A Declaração é composta de seis
Partes, com 15 parágrafos �preambu-
lares� e 30 �operativos�, cujos termos
integrais poderão ser compulsados pela
internet. Ela foi aprovada por 143 paí-
ses, com 11 abstenções e apenas qua-
tro votos contrários: os do Canadá,
dos Estados Unidos, da Nova Zelândia
e da Austrália (aduza-se, por relevante,
que estes países reformularam os seus
votos e, ano passado, passaram a apoiá-
la)...

Foto: Ricardo Stuckert

Soldados índios incorporados nos
Pelotões de Fronteira,  na Amazônia

A vergonha será maior, a
ofensa imperdoável e

irreparável se, aos
áulicos palacianos, se

somarem os
Comandantes das
Forças Armadas.
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No curso de suas
 investigações

Abraham chegou à conclusão �que to-
dos os projetos submetidos aos seus
estudos foram apresentados ao público
como �necessários� ou �vitais�. Alguns
ainda o foram como �salva-vidas� ou �ame-
açadores à vida humana�. E, diz ele, �cer-
tamente em todas estas �cruzadas� en-
contrei dois elementos constantes: (1)
um grão de verdade a respeito das preo-
cupações, e (2) uma minoria muito bem
organizada que ajudavam a criar a apa-
rência de apoio popular�.

Há poucos dias fomos agredidos
por uma destas ações nefastas através
do vídeo totalmente inverídico, malici-
oso e mal feito de atores e atrizes da
Globo contra a construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte, produzido
por um tal Movimento Gota d�Água
(http://movimentogotadagua.com.br/)
cuja lista de assinaturas atingia no dia
desta publicação o número de 1.185.322
idiotas úteis). As mentiras e a falta de
aritmética elementar foram publicamente
denunciadas por Reinaldo Azevedo em
seu blog. Tais mentiras são apoiadas
pelas ONGs Xingú Vivo (http://www.
xinguvivo.org.br/), que recentemente
soltou 1.200 tartaruguinhas no Xingu em
protesto contra Belo Monte, e Humanos
Direitos (http://www.humanosdireitos.
org).

Em primeiro lugar, é preciso desmo-
ralizar uma das maravilhosas soluções
sugeridas pelas �sumidades� Globais: a
energia eólica, uma droga que só funcio-
na quando tem vento. Deixo a palavra
com o Príncipe Philip que a descreve

OS EXTERMINADORES DO FUTURO III
��..em nome das palavras de ordem �preservar o meio ambiente ou �acabar com a poluição� está ocorrendo a maior rendição da liberdade em toda a

história da humanidade. Transferirá o poder e os recursos naturais não �ao povo� ou a algum �corpo eleitoral� , mas a um �pequeno grupo de homens�:  a
elite do Establishment. As implicações de tal transferência de poder são incalculáveis�.  Larry H. Abraham

The Greening: the environmentalists drive for global power
como uma �desgraça inútil� (http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2063836/
Prince-Philip-blasts-wind-farms-useless-
disgrace.html). Nos locais onde ela é usa-
da a taxa de luz aumentou £90/ano por
domicílio para subsidiá-la! Segundo ele,
se 10% do território do país fossem pre-
enchidos por turbinas movidas a cata-

ventos não supririam mais do que 6% das
necessidades energéticas do Reino. Para
se adaptar ao  Climate Change Act o go-
verno gastará £404 bilhões, uma farra que
custará £760 por cada família britânica!
(ver em http://www.dailymail.co.uk/deba-
te/article-2064081/Hurrah-Prince-Philip-
Wind-power-ruinous-folly-age.html).
Quem ganhará esta dinheirama toda? Os
empreiteiros que as construirão e políti-
cos e jornalistas corruptos que pro-
pagandeiam estas loucuras, como ficou
provado que o �Climate Man� da BBC
conseguiu uma subvenção de £15,000 do
Centro Tyndall de Pesquisas para as
Mudanças Climáticas da Universidade

de East Anglia (ver em: http://www.
dailymail.co.uk/news/article-2063737/
BBCs-Mr-Climate-Change-accepted-15-
000-grants-university-rocked-global-
warning-scandal.html), aquela envolvi-
da em 2009 com o vazamento de emails
que provaram a fraude engendrada por
seus desonestos cientistas do clima, o

que ficou famoso como Climategate
(Climatic Research Unit email
controversy.

As explicações mais corri-
queiras sobre a oposição às hidre-
létricas na Amazônia são as que
agradam nossos tradicionais naci-
onalistas: querem internacionalizar
a Amazônia para explorar nossas
riquezas!  Embora seja inegável este
argumento, a situação é deveras
mais complicada e profunda, pois o
movimento ambientalista, que en-
globa esta luta, vai muito além do
Brasil e de hidrelétricas.

Estas organizações represen-
tam uma série incontável de interesses,
dos quais o econômico é apenas um dos
mais insignificantes.

Se a causa humana do aquecimento
global e da destruição da natureza fosse
meramente uma idéia sem sentido, uma
simples fraude, já seria muito ruim. Mas é
muito mais do que isto, pois a redução de
emissões de carbono e da produção de
energia está provocando danos inima-
gináveis à prosperidade da maioria em
favor de uma minoria. Além disto, basei-
am-se numa espécie de religião pagã e
ateísta. O escritor e antropólogo Michael
Crichton define o ambientalismo como �uma
das mais poderosas religiões do Ocidente,

a religião escolhida pelos ateístas urbanos�
(http://www.discoverthenetworks.org/
viewSubCategory.asp?id=1470). Esta
pseudo-religião está baseada nos velhos
mitos de Gaia, a mãe Terra, que teria nos
gerado. Todas as causas estão interliga-
das para induzir a humanidade a retroce-
der a meios primitivos e selvagens de
existência. Daí o falso interesse pelos
índios. Para convencer esta maioria se faz
necessária a invasão da Quarta Fronteira
( h t t p : / / w w w . h e i t o r d e p a o l a . c o m /
publicacoes_materia.asp?id_artigo=2613).

Tomemos, por exemplo, uma destas
organizações, a Rainforest Foundation
(http://www.rainforestfoundation.org/).
Uma de suas Diretoras Executivas é He-
loísa Griggs, que também exerce as fun-
ções de Diretora de Programas da Open
Society Foundations, uma rede de
ONGs financiadas por George Soros,
cujos interesses englobam dezenas de
atividades anti ocidentais, principal-
mente anti americanas e antisionistas,
o que demonstra que as acusações aos
�interesses americanos� são simplóri-
as, para dizer o mínimo.  Soros comanda
diretamente uma rede e utiliza dos Dire-
tores Executivos para atuarem numa rede
maior ainda, sem que seu nome apareça.
É o caso da RO que inclusive explora
trabalho infantil disfarçado (ver em
http://www.rainforestfoundation. org/
e x t r a o r d i n a r y - y o u n g s t e r s - w h o -
suppor t -our-work e  h t tp : / /www.
hometownannapolis. com/news/lif/
2 0 0 9 / 1 0 / 0 4 - 1 3 / M y - T i me-Kids -
fundraising-for-the-planet.html). [Continua]

A 2  de dezembro, foi empossado, em
Belo Horizonte, o novo Presidente

do Movimento Jovem Monárquico, o jo-
vem MARCOS PAULO SILVEIRA CAR-
VALHO, estudante em São João Del Rey.
Abrindo a solenidade, o Presidente do Cír-
culo Monárquico de Minas Gerais e de Belo
Horizonte, Dr. Mário de Lima Guerra, expli-
cou que o mandato da Diretoria Jovem
anterior havia se expirado em 23 de novem-
bro último e qual havia sido a sistemática
para indicação do novo Presidente Jovem.
Dito isto, pediu ao Secretário �Ad-Doc�, o
jovem, Estudante João Ângelo Ambrosim
Bernardes, para fazer a leitura de comunica-
ção de S.A.I.R. Príncipe Dom Bertrand de
Orleans e Bragança, que leu o seguinte:

Muito caro Dr. Mario Guerra.

MOVIMENTO MONÁRQUICO JOVEM POSSE DO NOVO PRESIDENTE
Sendo o jovem Marcos Paulo Sil-

veira de Carvalho de sua confiança, só
vejo vantagem em empossá-lo logo, para
que assim possa começar suas ativida-
des na região. Com todo apreço,
Bertrand de Orleans e Bragança.

Após essa leitura, configu-
rando a concordância da Chefia
da Casa Imperial do Brasil, o Pre-
sidente do Círculo Monárquico
de Minas Gerais tomou o jura-
mento do Estudante Marcos Pau-
lo Silveira Carvalho Abreu e o de-
clarou empossado, com mandato até
o dia 1º de dezembro de 2013.

O novo Presidente de Movimento
Monárquico Jovem deverá se  reunir com
outros jovens monarquistas e empossá-

los nos demais cargos da Diretoria do
Movimento.

O Presidente do Círculo Monár-
quico de Minas Gerais agradeceu

aos ex-Diretores, cujos manda-
tos se encerraram, e desejou

ao novo Presidente Mar-
cos Paulo e aos seus cole-
gas de Diretoria, a serem
ainda empossados, muita
felicidade e Bênçãos de
Deus. Usou também da pa-

lavra o Prof. Raymundo No-
nato Fernandes, Monarquista

Emérito de Minas Gerais.
Encerrando a cerimônia, o novo Pre-

sidente Jovem agradeceu a confiança rece-
bida e apresentou as principais metas, que

pretende alcançar em sua gestão.
Após a solenidade, foi servido

um almoço de confraternização no Res-
taurante �Chopp da Fábrica�.

Além das nomes acima menciona-
dos, estiveram também presentes os
seguintes convidados: D. Marina Ma-
ria Lafayette de Andrada Ibrahim, Dr.
Gilberto Madeira Peixoto, Prof. João
Bernardes, Dr. Antônio Eustáquio Bar-
bosa, Dr. José Luiz Magalhães, Cel.
Carlos Claudio Miguez, Jornalista Pau-
lo Henrique Chaves, Prof. Pedro Hen-
rique Viana Espeschit, Sr. Aloísio Se-
bastião Aguiar, Dr. Walter Gonçalves
Taveira, Acadêmico Igor Cruz Escobar
e o Empresário José Augusto Carvalho
de Souza.



INTENTONA COMUNISTA DE 1935

Em 1989, Irma, a filha do capitão
Danilo Paladini [vítima da Intentona] pres-
tou o seguinte depoimento:

�Vi, tive em mãos, cuidadosamente,
guardada para mim por minha mãe, a farda
que meu pai vestia quando foi morto. Ali
estava nítida a marca do tiro que pelas costas
lhe penetrara o pulmão saindo pelo cora-
ção�.

A família dos mortos pelos comunis-
tas, quer civis quer militares, jamais recebe-
ram qualquer indenização.

A família de Luís Carlos Prestes, que teve
a patente de capitão cassada, em abril de 1936,
por ter liderado a Intentona Comunista, foi
indenizada pela Comissão de Anistia e recebe a pensão equivalente ao posto de general
de brigada, além de R$180.000,00 de atrasados, segundo O Globo de 20-05-2005.

As famílias dos vitimados pelos seguidores de Prestes não tiveram trata-
mento semelhante do atual governo de Lula. As pensões não são as correspon-
dentes aos postos que eles alcançariam se não tivessem sido assassinados no
cumprimento do dever.

Data: 25 de novembro de 2011 (sexta-feira) - Hora: 08:30
Local: Monumento situado na Praça General Tibúrcio - Praia Vermelha - Urca

Os generais Ivan e Enzo e a senhora  Irma
Paladini, depositam uma coroa de flores

no Monumento Votivo

1935. Última semana de novembro. É desencadeada em Natal, Recife e Rio de
Janeiro, a mais torpe traição jamais acontecida em toda a História do Brasil.

A soldo de Moscou, agentes comunistas estrangeiros ingressam sorrateiramente
em nosso país e juntos com o ex-capitão Luís Carlos Prestes, assalariado soviético,
tentam a tomada do poder pela primeira vez.

E continuam tentando, até hoje, apesar das derrotas que sofreram em 1964 e nos
idos de 1968  a 1974.

A trágica data, como não poderia deixar de ser, é relembrada pelas Forças Ar-
madas, em particular pelo Exército Brasileiro, através de formaturas, ordens-do-dia,
boletins alusivos, palestras e cerimônias cívico-militares.

Temos que manter-nos em alerta permanente e precisamos conservar vivas as
tradições que nos foram legadas pelas gerações precedentes e consolidadas na luta
perene contra o Comunismo, que a data de 27 de novembro de 1935 tão bem simboliza!

ESQUECER, TAMBÉM É TRAIR!

Mais uma vez, o sucesso alcançado pela edição histó-
rica em homenagem àqueles que foram traídos e

assassinados na calada da noite durante a malograda In-
tentona Comunista de novembro de 1935, superou as nos-
sas melhores expectativas.

Da edição de 20 mil exemplares, mais de 12 mil foram
encaminhados aos alunos das escolas militares do Exército
de formação, especialização, aperfeiçoamento e de Altos
Estudos Militares, incluindo-se aí, os CPOR/NPOR e os Colégios Militares (somente
para os alunos do 3º ano do ensino médio).

 Agradecemos os cumprimentos enviados por autoridades civis e militares e
particularmente, aos professores e historiadores, que julgaram a nossa edição
histórica, como a melhor fonte de consulta existente.

EDIÇÃO HISTÓRICA
DA  INTENTONA COMUNISTA

O Presidente do Clube Militar, associando-se à iniciativa do Chefe do
Departamento de Educação e Cultura do Exército  e do Comandante

Militar do Leste em realizar SOLENIDADE EM HOMENAGEM ÀS
VÍTIMAS DA INTENTONA COMUNISTA DE 1935, convida os associados

para participarem desse significativo evento.

As vítimas da traição comunista de 27 de novembro de 1935, vão receber
segunda-feira, às 9h, no Cemitério de São João Batista, as homenagens daqueles

que lhes devem o gôzo da liberdade que nos é tão cara. Mais uma vez, os democratas
brasileiros manifestarão a sua repulsa aos frios assassinos de 1935, aos apátridas e
traidores que desprezam a pátria. Os que continuam a viver no amor a Deus darão mais
uma prova cabal do seu repúdio ao materialismo ateu e do seu eterno reconhecimen-
to aos heróis sacrificados na defesa do Brasil e dos seus ideais cristãos.

O GLOBO 50 ANOS
25 de novembro de 1961
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O Chefe  do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército, o Coman-

dante Militar do  Leste e o presidente do
Clube Militar, expediram convite para  a So-
lenidade em Homenagem às Vítimas da
Intentona Comunista de 1935, realizada
no Monumento Votivo, na Praia Verme-
lha � Rio de Janeiro, buscando cultuar,
em nome do Exército, a memória daqueles
que tombaram no covarde levante e
enaltecer a vitória das Forças Armadas
contra a tentativa de imposição de um
regime comunista no Brasil.

A solenidade foi presidida pelo Ge-
neral-de-Exército Enzo Martins Peri, Co-
mandante do Exército, estando presen-
tes, os Generais-de-Exército: Adriano Pe-
reira Júnior, Comandante Militar do Les-
te; Rui Monarca da Silveira, Chefe do DE-
CEX;  Túlio Cherem, Comandante da ESG;
Sinclair  James Mayer, Chefe do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia; Uélinton
Montezano,  Renato Cesar Tibau da Cos-
ta, presidente do Clube Militar; Rubens
Bayma Denys, Ivan de Mendonça Bas-
tos (neto do TenCel Misael de Mendon-
ça, o militar mais antigo que está sepulta-
do no Mausoléu), Luiz Gonzaga S. Lessa;
Cláudio e Gilberto Barbosa Figueiredo,
Paulo Cesar de Castro, Luiz Cesário da
Silveira, Luiz Seldon Muniz, Domingos
Carlos de Campos Curado, Jonas de Morais
Correa Netto; os  Tenentes Brigadeiro do Ar
Ivan Frota e Carlos de Almeida Baptista,

presidente do Clube de Aeronáutica, o
Contra-Almirante Carlos Primo, Coman-
dante  do 1º Distrito Naval; o General de
Brigada Rodrigo Ballousier Ratton, Coman-
dante do Instituto Militar de Engenharia;
diretores do Clube Militar;  os Generais-de-
Divisão e de Brigada em serviço ativo e
Comandantes de Unidades sediadas no Rio
de Janeiro; representações de Organiza-
ções Militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica; Almirantes, Brigadeiros e
Generais e Militares da Reserva e Reforma-
dos; representantes da Associação de Ex-
alunos do CPOR, autoridades civis, estu-
dantes, senhoras e familiares dos que foram
sacrificados defendendo os ideais demo-
cráticos, evitando pela primeira vez, a tenta-
tiva da implantação de um regime comunista
em nosso País. A cerimônia   foi iniciada  com
a chegada do Comandante do Exército e
honras militares, seguindo-se o canto do
Hino Nacional Brasileiro. A seguir, a leitura
do Boletim Alusivo e feita a chamada nomi-
nal dos que tombaram e respondido "pre-
sente" em uníssono, momento em que acon-
teceu uma chuva de pétadas de rosas sobre
o local e uma salva de artilharia executada
pelo 31º GAC (Es). O Capelão Militar re-
verenciou os mortos, foi executado o To-
que de Silêncio e colocada uma coroa de
flores no Monumento em homenagem
aos nossos heróis pelos Generais Enzo e
Ivan Mendonça de Barros e senhora Irma
Paladini. Foi mencionado o nome do Ca-

pitão Benedicto Lopes Bragança
que está sepultado  em Belo Ho-
rizonte (e que foi esquecido pela
segunda vez). O Toque de Vitória
foi executado por clarins do Regi-
mento Andrade  Neves, simboli-
zando a eterna vitória dos tomba-
dos em 1935.

Por fim, os familiares dos he-
róis mortos na Intentona foram cum-
primentados pelos participantes
da emocionante solenidade cívi-
co-militar, quando foi encerrado
o evento com as honras militares
ao Comandante do Exército e sua
retirada do local da cerimônia.Monumento Votivo na Praia Vermelha

Jornalista Carlos Chagas.
�Erros foram prati-

cados durante o regime
militar, eram tempos difí-
ceis. Claro que no reverso
da medalha foi promovi-
da ampla modernização
de nossas estruturas ma-

teriais. Fica para o historiador do futuro,
emitir a sentença para aqueles tempos
bicudos�.

Mas uma evidência salta aos olhos
quando:

Humberto de Alencar Castello Branco
morreu num desastre de
avião, verificaram os her-
deiros que seu patrimônio
limitava-se a um apartamen-
to em Ipanema e umas pou-
cas ações de empresas pú-
blicas e privadas.

Arthur da Costa e Silva,
acometido por um derrame
cerebral, recebeu de favor o
privilégio de permanecer até
o desenlace no palácio das
Laranjeiras, deixando para a
viúva a pensão de marechal e
um apartamento em constru-
ção, em Copacabana.

Emílio Garrastazu Médici
dispunha como herança de
família, de uma fazenda de
gado em Bagé, mas quando
ele adoeceu, precisou ser tra-
tado no Hospital da Aero-
náutica, no Galeão.

Ernesto Beckmann Geisel,
antes de assumir a presidên-
cia da República, comprou o
Sítio dos Cinamomos, em
Teresópolis, que a filha ven-
deu para poder se manterem
no apartamento de três quar-
tos e sala, no Rio.

João Baptista de Oliveira Figueiredo,
depois de deixar o poder,
não aguentou as despe-
sas do Sítio do Dragão, em
Petrópolis, vendendo pri-
meiro os cavalos e depois
a propriedade. Sua viúva,
recentemente falecida,

deixou um apartamento em São Conrado
que os filhos agora colocaram à venda, ao
que parece em estado lamentável de conser-
vação.

OS CINCO GENERAIS PRESIDENTES
COMPARAÇÕES

Não é nada, não é nada, mas os cinco
generais-presidentes até podem ter cometi-
do erros, mas não se meteram em negócios,
não enriqueceram nem receberam benesses
de empreiteiras beneficiadas durante seus
governos. Sequer criaram institutos desti-
nados a preservar seus documentos ou
agenciar contratos para consultorias e pa-
lestras regiamente remuneradas.
Bem diferente dos tempos atuais, não é?

Por exemplo, o Luli-
nha, filho do Lula era até
pouco tempo atrás funcio-
nário do Butantã/SP, com

um salário (já
na peixada po-
lítica) de R$
1200,00 e hoje
é proprietário de uma fazenda em
Araraquara/SP, adquirida por 47 milhões
de reais, e detalhe, comprada a vista.

Centenas de outros políticos, tam-
bém trilharam e trilham o mesmo caminho.

Se fosse aberto um processo gene-
ralizado de avaliação dos bens de todos
políticos, garanto que 95% não passari-
am, ié, seria comprovado destes o enri-
quecimento ilícito.

Como diria Boris
Casoy: �Isto é uma ver-
gonha� e pior, ninguém
faz nada. (Internet)

NR: E os seus ministros
e Chefes das Casas Civil

e Militar não se
locupletaram, nem

cobravam comissões...

Recebemos do Coronel Luiz Antônio do Prado Ribeiro o livro intitulado "Que é
comunismo? O Crédo Russo em Face da Atualidade Brasileira", edição 1937, da autoria
de seu pai Prado Ribeiro,da Academia Carioca de Letras, pelo que agradecemos.
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Coronel Osmar José de Barros Ribeiro
O livro MÉDICI - A VERDADEIRA HISTÓRIA, com uma tiragem de 2

mil exemplares, foi impresso por iniciativa do Jornal Inconfidência, um dos
últimos baluartes da coragem e da independência de uma imprensa que,
lamentavelmente, mostra-se totalmente omissa e covarde no enfrentamento
dos poderosos. Seria de bom alvitre que todos lessem o livro em questão. Uns,
para recordar o que seja espírito militar e outros, para conhecer um pouco
de como um Chefe, contra sua vontade alçado à Presidência da República,
dá mostra da sua capacidade de liderança, do seu espírito de sacrifício e da
sua coragem física e moral.

MÉDICI - A VERDADEIRA HISTÓRIA
Coronel Hiram Reis e Silva

Venho como sempre fui. Venho do campo, da fronteira, da família; venho do
povo, da caserna; venho de minha terra e de meu tempo.
Venho do minuano. �Esse vento faz pensar no campo, meus amigos, este vento

vem de longe, vem do pampa e do céu�.
Valho-me, ainda uma vez, do poeta augusto do meu Sul, para ver, no vento,

o homem do campo de todo o Brasil - o homem que ninguém vê, sem face e sem
história - aquela humildade mansa, que a vida vai levando na quietação do
caminho abraçando a coxilha. (Emílio Garrastazu Médici)

Foi lançado sem alarde, sem cobertura da mídia amestrada, o livro do General
Agnaldo Del Nero intitulado �Médici � A Verdade Histórica� com uma tiragem de
2.000 exemplares patrocinado pelos aguerridos e corajosos combatentes do Jornal
Inconfidência que, ao contrário do que possam pensar os arautos da esquerda
festiva, apresenta a versão de ambos os lados da contenda ideológica

Tudo quanto o Presidente Médici fez nesse fecundo período do seu man-
dato leva a marca de sua fidelidade ao movimento revolucionário, que abriu
para este País perspectivas regeneradoras que nenhum espírito de boa-fé
ousaria denegar. Para isso, o General Médici, cujas inclinações democráticas
se atestam em palavras e atos, e vêm de sua afinidade com a alma do povo
brasileiro, coloca na primeira linha das suas preocupações criar, pela esta-

BELO  HORIZONTE/MG

bilidade econômica, pela justiça social, pela eliminação das contestações
ilegais e pela repressão aos delinqüentes da moral administrativa, a segura
atmosfera de ordem e de progresso que dará à democracia brasileira a solidez
de que tanto tem carecido. (O Jornal - 01/11/1970)

É uma leitura recomendada para aqueles que desejam conhecer a verda-
deira história do período militar e a vida de um dos maiores líderes da história
deste país. Seu governo marcou o período de maior desenvolvimento e pros-
peridade de toda história da república. A economia chegou a alcançar a taxa
anual de 11,9% e durante cinco anos o crescimento foi superior a 9% ao ano.

O evento teve início com o
canto do Hino Nacional.

A seguir, o general Marco An-
tonio Felício da Silva, autor do
texto das "orelhas" do livro,
apresentou um resumo do que
vem acontecendo em nosso
país, particularmente sobre a
Comissão da Verdade, tendo
respondido a diversas pergun-
tas, destacando-se as formula-
das por civis, sendo ao final
bastante aplaudido.

Os livros foram autogra-
fados pelo general Marcio Felí-
cio e coronel Reynaldo De Bia-
si, presidente do Grupo Incon-
fidência, enquanto era servido
um coquetel. Foram vendidos
aproximadamente 300 exempla-
res, graças ao desprendimento
do jornalista e nosso articulista Aristóteles
Drummond que adquiriu 100 exemplares; do
coronel Waldir Abbês, 40; do presidente da
AREB, João Armani e do historiador coro-
nel Adalberto Menezes, 20 cada um e do
professor Mário de Lima Guerra, do Circulo
Monárquico, 10. Como agradecimento pelo
apoio ao lançamento e divulgação, os pri-
meiros exemplares foram oferecidos aos
presidentes do Círculo Militar, coronel
Evandro Bartholomei Vidal, que colocou os

salões do Clube à disposição, sem qualquer
custo; da AOR-EB - Associação dos Ofici-
ais da Reserva; da ANVFEB/BH; da Asso-
ciação dos Ex-Combatentes do Brasil/BH;
da ABEMIFA; ABMIGAer; AREB/MG;
ADESG-BH; Círculo Monárquico/MG; Ins-
tituto Histórico e Geográfico/MG e AMI-
Associação Mineira de Imprensa

Apesar dos pedidos de divulgação
do lançamento, somente o colunista Mário
Fontana, do Estado de Minas, publicou na
véspera, a chamada abaixo:

BRASÍLIA/DF

Na tarde/noite de 24 de outubro, graças
à iniciativa do presidente do Grupo

TERNUMA- Terrorismo Nunca Mais,
general de Brigada Valmir Fonseca Azeve-
do Pereira, reunindo na sede da Associação
dos Ex-Combatentes do Brasil, dois impor-
tantes eventos � o lançamento do livro
�Médici- A Verdadeira História� e a pales-
tra do historiador coronel Manoel Soriano
Neto, versando sobre a �Amazônia e suas
problemáticas� � deve-se o grande suces-
so alcançado nessa jornada plena de
brasilidade.

Inicialmente, com a biblioteca lotada,
a viúva do autor, general Del Nero, Maria
José Coversso Augusto e o coronel Flavio
Acauan Souto, partícipe da revisão final,

autografaram os li-
vros enquanto era
servido um variado
coquetel.

Com um com-
parecimento de apro-
ximadamente 200
pessoas, superando
as melhores expec-
tativas, entre as quais,

a Diretoria e os integrantes do TERNUMA,
amigos e familiares do general Del Nero, os
generais Goes,  Ferrarezzi e Remy Escalante,
Joseita e o coronel Carlos Alberto Ustra,
membros do Instituto Histórico e Geográfi-
co e principalmente, militares da Reserva,
senhoras e estudantes.

O Editor do livro, coronel Carlos
Claudio Miguez, após o general Azevedo
formalizar a abertura dessa importante
sessão cívico-militar agradeceu à Sra
Maria José e ao general Azevedo, a opor-
tunidade e a honra de divulgar essa obra
histórica e presenteou-os com um exem-
plar, assim como também aos coronéis
Souto e Soriano, à biblioteca da Associ-
ação e ainda, em vista pessoal, ao Minis-
tro e Senador Coronel Jarbas Passarinho.

Finalizando a reunião, o coronel So-
riano apresentou a sua palestra, encerrando
brilhantemente a jornada, que como era de
ser esperar não foi divulgada pela mídia
chapa-branca. As atividades foram filma-
das e gravadas em DVD, que foi distribuído
aos participantes do evento, comprovando
o êxito alcançado pelo TERNUMA.

mario.fontana@uai.com.br

A diretoria do Círculo Militar e entidades militares promovem amanhã, na sede da
entidade, o lançamento do livro Médici - A verdadeira história do General

Agnaldo del Nero Augusto. A obra focaliza detalhes da atuação do General Emílio
Garrastazu Médici (foto) na Presidência da República. O General Marco Antonio

Felício da Silva fará a apresentação da obra.  A partir das 19h.

LANÇAMENTO

Estado de Minas  - Quarta-feira, 19 de outubro de  2011

 De Biasi, Aristóteles, Marco Felício, Miguez e Abbês

De Biasi e os presidentes da AREB e da ABMIGAer,
João Armani e SO Pinheiro

General Azevedo

Coronéis Miguez e Soriano

Coronel Passarinho

Maria José e o Coronel Flávio Souto
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Às 16 horas de 25
de novembro

com a presença do
presidente do Clube
Militar, general de
Exército Renato Ce-
sar Tibau da Costa,
que gentilmente ce-
deu as instalações
do 18º andar e ofe-
receu um requinta-
do coquetel, o ge-
neral Geraldo Luiz
Nery da Silva, coor-
denador do lança-
mento do livro no Rio
de Janeiro, deu início ao
evento, oferecendo um
exemplar àquelas entida-
des/associação que apoi-
aram e divulgaram esse im-
portante acontecimento,

Presentes, mais de 200
pessoas, entre as quais des-
tacamos os ex-ministros
generais de Exército Jonas
Correia Neto e Rubens Bay-
ma Denys, o presidente do
Clube de Aeronáutica bri-
gadeiro Carlos de Almeida
Baptista, os generais de
Exército Gilberto e Claudio
Figueiredo, Carlos Anibal Pa-
checo, Paulo Cesar de Cas-
tro, toda a Diretoria do Cír-
culo Militar, o Contra- Al-
mirante Edésio de Araripe,
os deputados Jair e Carlos
Bolsonaro, os generais Lan-
nes, Bergo, Aureliano, Bar-
bosa, Lajoia, Bergamaschi,
Motta, Pradal, Glênio, o ad-
vogado Emilio Nina Ribei-
ro, o radialista Zair Cança-

RIO  DE  JANEIRO/RJ

Generais Figueiredo, Tibau, Marco Felício, Nery,
Deputado Bolsonaro e Coronel Miguez

do, os integrantes do
Conselho Nacional de
Oficiais da Reserva,
Israel Blajberg, Luiz
Mergulhão,  Sérgio
Monteiro e Paulo Sauen,
os articulistas do In-
confidência, Profes-
sora Aileda de Mattos
Oliveira, Ipojuca Pon-
tes e general Marco
Felício.

E ainda, entre os
inúmeros militares, os
coronéis Mário Sérgio
Pasquali, presidente da
Associação Nacional
dos Rondonistas, Cláu-
dio Moreira Bento, da
Academia de História
Militar Terrestre do Bra-
sil, Av Juarez de Deus
do Ternuma, senhoras e
estudantes.

O engenheiro Ro-
berto Médici autogra-
fou durante 4 horas

mais de 200 livros e embora
cansado, disse estar muito
gratificado com a grande re-
percussão alcançada. No
saguão da entrada princi-
pal do Clube Militar o es-
tandarte alusivo ao lança-
mento do livro com as fra-
ses das �orelhas� (foto ao
lado). Generais Nery e Mar-
co Felício, Roberto Médici
e Cel Miguez.

PORTO  ALEGRE/RS

Na noite de autógrafos, o livro mais vendido.

Roberto Médici e o livreiro Ivo Almansa

No Colégio Militar, com os
historiadores Evilácio Saldanha e

Caminha Giorgis

Na ADESG, com o Delegado Everton Marc
e o Coronel Ceratti

Os presidentes dos Clubes de
Aeronáutica e Militar, Brigadeiro

Baptista e General Tibau

Médici autografando
para o Coronel Pasquali

e General Figueiredo

Lançado na tradicional e mais an-
tiga Feira do Livro do país, na

noite de29 de outubro, com a presen-
ça do Engº Roberto Nogueira Médici,
filho do presidente Médici, que auto-
grafou o livro para mais de uma cen-
tena de amigos e admiradores. Se-
gundo a organização da Feira, foi o
livro mais vendido em noite de autó-
grafos.

É de se destacar a presença, em
grande maioria de militares, dos ge-
nerais Egeo, Goulart, Padilha, coro-
néis Mauro, Ceratti, Gui-
marães, Neri, Alencar,
Edu, Maynard, Santa-
na, Sparta, Flávio, Ca-
minha e dos sobrinhos
Isolda Médici e Paulo
Crisostomo. Tal suces-
so, julgamos ser con-
seqüência do impor-
tante apoio e divulga-
ção proporcionados pelo
Delegado da ADESG/
RS, o advogado Everton
Marc e o coronel Hélio
Lourenço Ceratti. E tam-
bém pelo GBOEx, na
pessoa de seu presi-
dente Cel Sergio Luis

Renk e pela Confraria dos Camara-
das de Cavalaria.

Na ocasião, vi-
sitamos o General-
de-Exército Carlos
Bolivar Goellner, co-
mandante Militar do
Sul e o seu Chefe de
Estado Maior, gene-
ral de Brigada Rober-
to Jungthon e o te-
nente-coronel José
Nero Cândido Vian-
na da 5ª seção e ofe-
recemos a eles o li-
vro "Médici", como
também aos coman-
dantes do Colégio Mi-
litar e do Regimento

Osório, ao Cel Luiz Ernani
Caminha Giorgis, Museu His-
tórico, Parque Histórico Osório,
historiador Corálio Cabeda,
jornalista Nilson Mariano da
Zero Hora, além de a diver-
sos outros amigos e colabo-
radores. Em especial, o nos-
so agradecimento ao gerente
da Pousada GBOEx, subte-
nente Roney Lampart pela
cortesia da hospedagem e
atenção dispensada ao enge-
nheiro Roberto Médici.
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Militar é incompetente demais!!!
Militares, nunca mais!
Ainda bem que hoje tudo é diferente, temos

um PT sério, honesto e progressista.
Cresce o grupo que não quer mais ver mili-

tares no poder,  pelas razões abaixo.
Militar no poder, nunca mais.
Só fizeram lambanças.
Tiraram o cenário bucólico que havia na Via

Dutra de uma só pista, que foi duplicada e
recebeu melhorias;  acabaram aí com as emoções
das curvas mal construídas e os solavancos
estimulantes provocados pelos buracos na pista.

Não satisfeitos, fizeram o mesmo com a
rodovia Rio-Juiz de Fora.

Com a construção da ponte Rio-Niterói,
acabaram com o sonho de crescimento da peque-
na Magé, cidade nos fundos da Baía de Guanabara,
que era caminho obrigatório dos que iam de um
lado ao outro e não queriam sofrer na espera da
barcaça que levava meia dúzia de carros.

Criaram esse maldito do Proálcool, com o
medo infundado de que o petróleo vai acabar um
dia.

Para apressar logo o
fim do chamado "ouro ne-
gro",  deram um impulso
gigantesco à Petrobras,  que
passou a extrair petróleo
10 vezes mais  (de 75 mil
barris diários, passou a pro-
duzir 750 mil);  sem contar
o fedor de bêbado que os
carros passaram a ter com
o uso do álcool.

Enfiaram o Brasil numa disputa estressante,
levando-o da posição de 45ª economia do mundo
para a posição de 8ª, trazendo com isso uma
nociva onda de inveja mundial.

Tiraram o sossego da vida ociosa de 13 mi-
lhões de brasileiros,  que, com a gigantesca oferta
de emprego,  ficaram sem a desculpa do "estou
desempregado".

Em 1971, no governo militar, o Brasil alcan-
çou a posição de segundo maior construtor de
navios no mundo.

Uma desgraça completa.
Com gigantesca oferta de empregos, baixa-

ram consideravelmente os índices de roubos e
assaltos.

Sem aquela emoção de estar na iminência de
sofrer um assalto, os nossos passeios perderem
completamente a graça.

Alteraram profundamente a topografia do
território brasileiro com a construção de hidrelé-
tricas gigantescas  (Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá
e Itaipu), o que obrigou as nossas crianças a
aprenderem sobre essas bobagens de nomes
esquisitos.

O Brasil, que antes vivia o romantismo do
jantar à luz de velas ou de lamparinas, teve que
tolerar a instalação de milhares de torres de alta
tensão espalhadas pelo seu território, para levar
energia elétrica a quem nunca precisou disso.

Implementaram os metrôs de São Paulo, Rio,
Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, deixando
tudo pronto para atazanar a vida dos cidadãos e
o trânsito nestas cidades.

Esses militares baniram do Brasil pessoas
bem intencionadas,  que queriam implantar aqui
um regime político que fazia a felicidade dos
russos, cubanos e chineses,  em cujos países as
pessoas se reuniam em fila  nas ruas apenas para
bater-papo, e ninguém pensava em sair a passeio

MILITAR É INCOMPETENTE DEMAIS!

* Millôr Fernandes

para nenhum outro
país.

Foram demasia-
damente rigorosos
com os simpatizan-
tes daqueles regimes,
só porque soltaram
uma  "bombinha de
São João"  no aero-
porto de Guararapes,
onde alguns inocen-
tes morreram de susto apenas.

Os militares são muito estressados.
Fazem tempestade em copo d'água só por

causa de alguns assaltos a bancos, sequestros de
diplomatas...  ninharias que qualquer delegado de
polícia resolve.

Tiraram-nos o interesse pela Política, vez
que os deputados e senadores daquela época não
nos brindavam com esses deliciosos escândalos
que fazem a alegria da gente hoje.

Os de hoje é que são bons e honestos.
Cadê os Impostos de hoje, isto eles não

fizeram!
Para piorar a coi-

sa, ainda criaram o
MOBRAL, que en-
sinou milhões a ler e
escrever, aumentan-
do mais ainda o po-
der desses emprega-
dos contra os seus
patrões.

Nem o homem
do campo escapou, porque criaram para ele o
FUNRURAL, tirando do pobre coitado a doce
preocupação que ele tinha com o seu futuro. Era
tão bom imaginar-se velhinho, pedindo esmolas
para sobreviver.

Outras desgraças criadas pelos militares:
Trouxeram a TV a cores para as nossas casas,

pelas mãos e burrice de um Oficial do Exército,
formado pelo Instituto Militar de Engenharia,
que inventou o sistema PAL-M.

Criaram ainda a EMBRATEL;  TELEBRÁS;
ANGRA I e II; INPS, IAPAS, DATAPREV,
LBA, FUNABEM.

Tudo isso e muito mais os militares fizeram
em 21 anos de governo.

Pensa!!
Depois que entregaram o governo aos civis,

estes,  nos vinte anos seguintes,  não fizeram nem
10% dos estragos que os militares fizeram.

Graças a Deus!
Ainda bem que os militares não continuaram

no poder!!
Tem muito mais coisas horrorosas que eles,

os militares, criaram,  mas o que está escrito acima
é o bastante para dizermos:

"Militar no poder, nunca mais!!!",  exceto os
domesticados.

Ainda bem que hoje estão assumindo o poder
pessoas compromissadas com os interesses do
Povo.

Militares jamais!
Os políticos de hoje pensam apenas em

ajudar as pessoas e foram injustamente prejudi-
cadas quando enfrentavam os militares com ar-
mas às escondidas com bandeiras de socialismo.

Os países socialistas são exemplos a todos.
ALÉM DISSO, NENHUM DESSES MILI-

TARES CONSEGUIU FICAR RICO.
ÊTA INCOMPETÊNCIA!!! (Internet)

* Jornalista

JUIZ DE FORA/MG

Na noite de 24 de novembro, por inicia-
tiva e coordenação do general Marco

Antonio Felício da Silva, foi realizado mais
um lançamento, com o apoio do RITZ HO-
TEL, que cedeu as instalações de seu tradi-
cional Salão Ouro Preto, e o decisivo supor-
te das diretorias do Jornal Inconfidência,
Círculo Militar, das associações ANVFEB -
Nacional dos Veteranos da  FEB, dos  ex-
Combatentes do Brasil, AMIR - dos milita-
res da Reserva, ASE, dos Subtenentes e
Sargentos do Exército, ADPM - Desportiva
da Polícia Militar/MG, ADESG/JF, Rotary
Clube e  de lojas maçônicas ARLS (Augusta
e Respeitável Loja Simbólica) sediadas nes-
ta cidade.

Há que se destacar a participação do
Coral Juiz de Fora em Serenata, cantando o
Hino Nacional e encantando o público pre-
sente com belas canções brasileiras.

Embora com grande parte de seus
efetivos em missão no Rio de Janeiro, mar-

caram presença representações das unida-
des militares de Juiz de Fora e de Santos
Dumont, sendo ofertado, a cada um dos
militares presentes, exemplar do livro lança-
do.

De igual forma, todos os apoiadores
do evento foram homenageados pelo traba-
lho realizado.

Os generais Tirteu Frota e Marco
Felício deixaram, em cada um dos livros
comprados ou ofertados, singela mensa-
gem a respeito do evento, enquanto era
servido um coquetel.

O Comandante da Brigada 31 de
Março, General Rêgo Barros, agradeceu o
livro recebido pessoalmente, não tendo
comparecido ao lançamento por estar à frente
da sua tropa em missão no Rio de Janeiro.

A todos aqueles que compareceram
prestigiando o eveento, o nosso agradeci-
mento !

Estão previstos nas datas e locais abaixo:

Próximos lançamentos

26/03 � Santos � a cargo do general Geraldo Luiz Nery da Silva, coronel Elcio
Rogério Secomandi e a representante da ADESG;

28/03 � São Paulo � Delegado da ADESG, coronel Ney Sucupira, Antonio
Carlos Portinari e Círculo Militar;

29/03 � Campinas � a definir;
31/03 � Pirassununga � Coronel Emílio Wagner Kourrouski, Secretário de

Segurança do Município e ex-subcomandante do general Del Nero, quando comandante
do Regimento de Cavalaria, nessa cidade. Buscará o apoio da AFA � Academia da Força
Aérea e entidades de classe regionais;

04/04 � Curitiba � Coordenação do general Hamilton Bonat, capitães Adriano
Pires Ribas e Ivo Kuhn, Círculo Militar e ASMIR/PR.

Usina Hidrelétricade Itaipú

Maiores informações na próxima edição. Estamos estudando a possibilidade de
lançamento em Cruz Alta, Santa Maria, Bagé e Florianópolis, a partir de abril.

E ainda, no nordeste, em Salvador, Maceió, Natal, Recife e Fortaleza. Para
essas cidades, aguardamos a apresentação de uma Associação ou voluntários
que possam colaborar conosco iniciando os contatos e a divulgação.
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QUE PARTIDO É ESSE? HH

H HP T   N U N C A   M A I S
Montagem: Rê, Rê, Rê Produções - MEP-BH - Parabéns Angeli!

LULA, O FILHO DO BRASIL

CORRUPTOS DO MENSALÃO
Comandada por réu no Supremo,

CCJ da Câmara dos Deputados  inclui
na pauta anistia a mensaleiros

Vejam só o que aprontou o deputado João Paulo
Cunha (PT/SP) como presidente (!) da Comissão de

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, cargo
que ocupa mesmo tendo sido indiciado por corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e peculato, por ocasião do
mensalão.

"E coisa de cara de pau. Isso
supera tudo o que podia se
esperar em matéria de agres-
são à sociedade".

Demóstenes Torres
Líder do DEM no Senado, sobre proposta de colo-
car em pauta na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara Deputados o Projeto de Lei que
anistia os cassados no escândalo do mensalão.

"O texto foi colocado na pau-
ta por conta de um equívoco.
Ele tramita em conjunto com
outro, que é oposto"

João Paulo Cunha
Deputado pelo PT/SP

e Presidente da CCJ da Câmara

Publicado no Jornal "O Tempo" - 07/11

"E comum no
Legislativo tentar
passar um projeto
sem que ninguém

perceba".
Chico Alencar

Líder do PSOL

Somente no Brasil, apodrecido pela imoralidade,
pelo descalabro e pela corrupção nos Três Poderes,
poderíamos ter como presidente da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal um
político como o deputado João Paulo Cunha, implicado
no mensalão e aguardando julgamento do STF. Se não
julgado até o próximo ano, o processo cairá em prescri-
ção e todos sairão rindo do povo. (O Tempo -13/11)

CORRUPÇÃO
Aposentado Geraldo Assad

Belo Horizonte/MG

NR: Lembramos que  a esposa do João Paulo
Cunha foi ao banco Rural pagar uma conta da Net e
saiu com 50 mil reais.

E ainda, quando presidente (!!) da Câmara de
Deputados armou uma verba milionária para divul-
gar a Casa, como se fosse preciso.

Recentemente foi agraciado pela Presidente com
a Medalha do Mérito da Defesa (do seu bolso!). É um
verdadeiro desacato àqueles que trabalham e são
honestos.

Corrupção, PT e mensalão andam juntos, de
mãos dadas e bolsos cheios, acompanhados

dos Três Podres (atenção revisão: não são os Três Poderes).
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JORNAL  INCONFIDÊNCIA

3ª Parte
Assuntos Gerais e Administrativos

O CRUZEIRO EXTRA
Edição Histórica da Revolução

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

receber via postal,  um exemplar desta revista com
64 páginas, como brinde, envie mais R$ 20,00,

totalizando o valor de R$ 120,00.

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

Assinatura anual
A. VIA POSTAL -   Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado ou cheque dos correios, no valor de R$ 100,00,
em favor do Jornal Inconfidência e remetê-los para para Rua Xingu, 497 - Alto Santa
Lúcia � CEP 30360-690 � Belo Horizonte � MG -  Não enviar dinheiro.
B. VIA BANCÁRIA - Depositar ou  transferir para o Banco do Brasil o valor de R$100,00
� agência 2655-7 - c/c 28172-7 e por e-mail, enviar o quadro preenchido e o
comprovante do pagamento para  jornal@jornalinconfidencia.com.br, ou  telefax
(31) 3344-1500, ou ainda o cupom citado e o  xerox do pagamento para  Rua Xingu,
497 - Alto Santa Lúcia - CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações - e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br.
E. Renovação da Assinatura � a cargo do interessado (idem providências acima).
Verifique no canto superior direito da etiqueta de endereçamento postal, o mês/ano
do vencimento. E RENOVE!!!

PROFISSÃO/POSTO/ GRADUAÇÃO:

NOME COMPLETO:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP:

CIDADE:                                                                  UF:

E-MAIL: TEL:

Autorizo a publicação do meu nome                        SIM                           NÃO

Visite o Museu da FEB
Aberto ao público de 2ª a 6ª feira  de 13:30 / 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

CONTRIBUIÇÕES  RECEBIDAS
Recebemos  as assinaturas (contribuições) abaixo, no período de 19 de outubro a 22 de dezembro, pelas quais

agradecemos. Se algum valor remetido (cheque bancário nominal e cruzado ou cheque  dos Correios)
ao JORNAL INCONFIDÊNCIA não  constar da relação, verifique onde foi depositado e comunique-nos:

Profª  Ai leda de Mattos Ol iveira -  Rio de Janeiro/RJ, Cel  Alexandre M Amendola -  Santa Maria/RS, Emp. Antonio
C laret  de Resende -  Belo Horizonte/MG, CMG Antonio Ju l io  de Souza Bruno -  Natal/RN, Cap Adão Franc i sco do
Prado -  Pouso Alegre/MG, Ce l  PMMG Adi l son Anton io  Bracarensa -  Uberaba/MG, Cap Armando Din iz  da Cos ta
-  Por to  A legre/RS,  Ce l  Armando Vargas  Moraes  -  Porto A legre/RS,  Ce l  Ary  Apparec ido  Lopes  -  Bras í l ia/DF,  Ce l
Benedi to  Da l ton F .  Prates  -  Três  Lagoas/MS,  Adv Brau l io  Carsa lade V i le la  -  Nova L ima/MG, Ce l  C í cero  Novo
Fornari - Brasília/DF, Cel Claudio Netto Di Primio - Porto Alegre/RS, Adv Claudio Vieira da Costa - Belo Horizonte/
MG, Méd Daniel Bonomi - Belo Horizonte/MG, Gen Bda Daniel Lomando Andrade - Porto Alegre/RS, Cel Delio Erthal
Tard in  -  N i teró i/RJ,  Sgt  Dercy  Schenberger  -  Ponta Grossa/PR,  Ce l  Dy l son dos  Santos  -  Vol ta  Redonda/RJ,
Empresár io  E l ias  Jorge Tav i l  Neto  -  Belo Hor izonte/MG, Publ i c i tár io  E lo i  Zanet t i  -  Cur i t iba/PR,  Delegado
Euc l ides  S i lva Bonf im -  Belo Horizonte/MG, Empresár io  Evaldo Neves  Th ibau -  Belo Horizonte/MG, Federação da
Famí l ia  Mi l i tar/DF -  Bras í l ia/DF,  Empresár io  Franc i s co  Car los  Anéas  -  São Paulo/SP,  Engº  Franc i s co  de  Ass i s
Corrêa Goulart  -  Belo Horizonte/MG, Industr ia l  Franc i sco Humberto Nigro -  Araraquara/SP,  Cel  Médico Franc i sco
Ozéas - Varginha/MG, Engº Geraldo de Castro Fi lho -  Belo Horizonte/MG, Cel Homero Voges Cunha -  Porto Alegre/
RS, Eng Israel Blajberg - Rio de Janeiro/RJ, Adv Itália Maria Viglioni - Belo Horizonte/MG, Cap Ivo Kuhn - Curitiba/
PR, Bancár io João Alfredo Caste lo Branco -  São Paulo/SP, Func Públ i co João Vic tor  S Prestes  -  Cur i t iba/PR, Ten
PMMG Joaquim Rocha Dourado -  Belo Horizonte/MG, Cel  Jorge da Rocha Santos -  Petrópol is/RJ,  Cel  Jorge Fei jó
-  Niterói/RJ, Cel Jorge Martins Falcão - Rio de Janeiro/RJ, Adv José Ângelo Bernardi - Bragança Paulista/SP, TenCel
Aer  José Benedi to  da Rocha Santos  -  Rio de Janeiro/RJ,  Cel  José Car los  Santos  Cerqueira -  R io de Janeiro/RJ,
SO FAB José de Ávi la  -  Uber landia/MG, Anal i s ta  José Nac ip  Coelho - Belo Horizonte/MG, Adv José Osnir  V ie i ra
Vaz -  Porto Alegre/RS, Cel José de Souza Atal iba - Niterói/RJ, Cel José Pereira Guimarães - Porto Alegre/RS, Gen
José Pordeus Maia - Niterói-RJ, Cap Júl io Alvim de Moura - Santa Maria/RS, Cap Laureci  H. Sotel lo Lara -  Porto
Alegre/RS, Gen Bda Luciano Salgado Campos -  Fortaleza/CE, Gen Div Luiz Henrique Abreu de Moraes -  Curit iba/
PR, Eng Luiz Ricardo Januzzi - Juiz de Fora/MG, Auditora. Lygia Maria C. Amendola - Rio de Janeiro/RJ,  Cel Makoto
Kayano -  São Paulo/SP, Engº Marcos Lucas S i lva -  Curi t iba/PR, Pensionis ta Maria Auxi l iadora W. V ie ira Marques
-  Belo Horizonte/MG, Adv Mauro Thibau da Si lva Almeida -  Belo Horizonte/MG, Cel Nelson Narvaes - Uruguaiana/
RS,  Adv Nelcy  Nazzar i  -  São Paulo/SP,  Adv Niva ldo Anton io  Braga Loure i ro  -  Be lo Hor izonte/MG, Ce l  Ores tes
Raphael Rocha Cavalcanti-  Niterói/RJ, Sgt Otací l io José de Castro Lopes -  São João Del Rei/MG, Cap Oto Ferreira
Á lvares  -  Bras í l ia/DF,  Ce l  Osva ldo Caro l ino  Fernandes  -  Campo Grande/MS,  Gen Bda Pedro Fernandes  Mal ta
- Rio de Janeiro/RJ, Ex-Cmb Ramiro Gomes de França - Belo Horizonte/MG, Adv Raymundo V. Couto e Silva - Belo
Horizonte/MG, Gen Div Remy de Almeida Escalante - Brasíl ia/DF, Comandante Renato Brito de Almeida - Curit iba/
PR, Médico Renato Fabbr i  -  São Paulo/SP, Cel  Renato Paiva Lamounier  -  Rio de Janeiro/RJ,  Magistrado Roberto
Ladeira -  Belo Horizonte/MG, Adv Rômulo Augusto R. Fontes -  Jarinu/SP, Sra Rossana Reinaldin - Curitiba/PR, Adv
Sebast ião Gera ldo de Abreu -  Belo Horizonte/MG, Cap Sebast ião Ramos Gonzaga - Cur i t iba/PR,  Cel  Sy lv io  Ju l io
Homem de Carvalho -  Juiz de Fora/MG, Ten Vicente Luiz Soares -  Juiz de Fora/MG, Engº Volney Frei tas Teixeira
- São Sepé/RS, Empresário Wagner Luiz Basí l io -  Belo Horizonte/MG, Empresário Wilson Mart ini  -  Belo Horizonte/
MG, Cap York da S i lva Adár io -  Pouso Alegre/MG e mais 2 mi l i tares  e 12 c iv i s

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

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

Cel Maynard - maynard@cpovo.net
Uruguaiana: Livraria Mundo  do Livro

Rio de Janeiro: Clube Militar � Av. Rio Branco, 251
Biblioteca/6º andar

Juiz de Fora: AMIR � Rua Howian, 40 - www.amirjf.com
Belo Horizonte: telefax (31) 3344.1500

Banca na Av. Olegário Maciel, em frente ao Hotel Platinum
AREB � Armani: joao.armani@ig.com.br  tel (31) 3284.9597

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

pedidos@proseculo.com.br

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS
Juiz Abelardo Nunes, Profª Aileda de Mattos Oliveira, Cel Alexandre M Amendola, Ten R/2 Almir Pazzini, Eng Antônio Arantes
Pereira, Ten Ary Victorino Dias, Func. Púb. Bady Caram, Adv Calil Jorge Sallum, Major Aer Daniel Tavares, Cap FAB  Edison Vilian,
Eng Fábio B. Simoni, Cel Faria Lima, Cel Francisco Antonio Cunha, Cel Médico Francisco Ozéas, SO FAB Haroldo Brega, Empresário Joaquim
Mendes Filho, Cel José Carlos Santos Cerqueira, Analista José Nacip Coelho, Cap Laureci H. Sotello Lara, Cel Lineu da Costa Negraes, Engº Lycio
Cadar, Eng Marcelo Scheinben, Cel Nelson Navaes, Adv Nelcy Nazzari , Cel Av Olavo Nogueira Dell�Isola, Cel Orestes Raphael Rocha Cavalcanti,
Cel Méd Oscarino Figueiredo, Cel Renato Paiva Lamounier, Ten Sebastião Pinto Melo, Cap Valnir Nascimento.

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

LIVRO  RECEBIDO MEU PEDIDO PARA 2012.
NÃO DEIXEM DE ATENDER.
A todos os nossos leitores

que me mandaram
correntes que prometi-

am fortuna e
dinheiro em 2011,

aviso que:
NÃO ESTÃO

FUNCIONANDO!!!
Por isso, em 2012,

mandem o dinheiro
diretamente para o Jornal Inconfidência e

recebam uma assinatura! Obrigado.

Os autores, o historiador
Coralio Cabeda e o Cel Antônio
Gonçalves Meira, apresentam
considerações históricas sobre

a Logística e o Armamento
Brasileiro empregados
desde do século XVI.
Preço: R$ 36,00

(mais postagem)
Martins Livreiro
Rua Riachuelo, 1291

Porto Alegre/RS
 ivoalmansa@gmail.com
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Não é verdade que a resistência ao governo
militar lutava por liberdade e democracia

.Basta que essa Comissão da Verdade  publi-
que as diretrizes políticas das principais or-
ganizações subversivo- terroristas para que
essa lenda seja desmistificada.O processo de
radicalização começou bem antes da Contra-
Revolução de 1964, logo o combate ao regime
militar foi um pretexto.Após a

Contra-Revolução, eles jamais pensa-
ram em reempossar João Goulart

Daniel Aarão Reis, ativo militante do
Partido Comunista Brasileiro Revolucioná-
rio � PCBR -, declarou em entrevista ao jornal
O Globo de 23/09/2001 que: "Ao longo do
processo de radicalização iniciado em 1961,
o projeto das organizações de esquerda que
defendiam a luta armada era revolucioná-
rio, ofensivo e ditatorial. Pretendia-se im-
plantar uma ditadura revolucionária." Po-
deríamos citar vários: Jacob Gorender, Ga-
beira, Salomão Malina, entre outros que afir-
maram o mesmo.

A democracia que des-
frutamos é  fruto  do movimen-
to de 1964, conseguido,  em
grande parte, por essa luta que
os agentes do Estado enfrenta-
ram  contra o terrorismo.

Há anos esses homens,
que os derrotaram,  tentam uma
convivência pacífica, mas es-
tão sempre sendo execrados
publicamente por eles.

No entanto,  cada vez
mais, são provocados, por uma
onda de revanche e de arbitra-
riedades e se prepararam para revidar as
ofensas com argumentos, mostrando seus
crimes, suas bravatas e suas calúnias.

É verdade que não têm recursos, nem
apoio, mas não irão para o matadouro cala-
dos! Querem que a sociedade, que estiver
interessada na história desse período negro,
tenha "direito à memória e à verdade", não a
uma parte distorcida dos acontecimentos. É
preciso que se apurem e se exponham os
crimes dos "resistentes" e os autores,para
que a história não se repita. A sociedade não
quer uma "história" oficial, ideológicamente
maquiada, favorecendo esse governo. Quer a
Verdade!

Para os  militares das Forças Armadas,
integrantes da Polícia Federal e das Polícias
Civil e Militar dos Estados, que defenderam
o Brasil, que lutaram contra a subversão e o
terrorismo, tem sobrado apenas a calúnia e a
difamação nos jornais. É-lhes negado o direito
de exercer cargos públicos, suas famílias são
perseguidas e até ameaças de morte enfren-
tam. Essa é uma queixa geral.

Os subversivos, por credulidade de
nossas instituições, que se mantiveram em
silêncio, respeitando a Lei da Anistia, fo-
ram pouco a pouco, ocupando espaço. Bons
formadores de opinião, ignorando  a Lei da
Anistia, contando com o apoio de setores
da mídia, doutrinando a mente de gerações
em universidades, filmes, séries e livros,
passaram a usar novas táticas para a bata-
lha final pela tomada do poder e pela des-
moralização do regime militar e das própri-
as Forças Armadas.

O Estado pouco a pouco foi aparelha-
do... São ex-membros de organizações sub-

GUERREIROS ESQUECIDOS
* Por MariaJoseita Silva Brilhante Ustra

versivo-terroristas que chegam a ministro,
assassinos que moldam as mentes de nossos
filhos e netos em faculdades, ex-assaltantes
de bancos que são secretários de estado,e
subversivos que, cada vez mais, são chama-
dos a exercer cargos públicos.

Para eles, polpudas indenizações, por-
que mataram, assaltaram, seqüestraram. Os
familiares dos seus mortos, todos indeniza-
dos!...

Chegando ao poder, pelo voto, graças
à democracia que foi mantida com o sangue de
alguns de nossos jovens,  começaram pouco a
pouco denegrindo nossos heróis, nossas ba-
talhas que foram enfrentadas ao longo de
séculos, para  manter nosso território livre e
unido. Nossos livros de história foram des-
prezados. O civismo esquecido. Nossas víti-
mas da Intentona comunista de 1935 não
foram mais pranteadas, A Contra-Revolução
de 1964, não pode mais ser comemorada e,
nem mesmo  lembrada.

Os nossos mortos! Es-
tão esquecidos! Terão, hoje, as
Instituições envolvidas no
conflito uma relação atualiza-
da, completa, e, de quando em
quando, lembrada ,pelo menos
em cerimônias oficiais, dos mi-
litares das Forças Armadas e
dos policiais civis e militares
que, cumprindo ordens dos Co-
mandantes Militares de Área,
deram a sua vida no confronto
com os terroristas? Eles não
morreram defendendo o Esta-
do Democrático?

E os nossos feridos, civis e militares,
receberam algum apreço? E a Democracia, que
hoje vivenciamos, ainda que frágil, não foi
conseguida com o sangue que eles derrama-
ram? Eles não evitaram, com o sacrifício de
suas vidas, que o Brasil tivesse se tornado
uma imensa Cuba?

Sabemos que a paz que o País hoje
desfruta deve-se à dedicação de homens
que arriscaram as suas vidas e a tranqüili-
dade de suas famílias, para que hoje o Brasil
não tivesse os problemas que tem a Colôm-
bia, com as Farc. Infelizmente, no momen-
to, temos de novo as nossas Ligas campo-
nesas - MST e genéricos - se agrupando...
Se preparando...

Esses homens que enfrentaram a luta
armada, abandonados à própria sorte, não
desconhecem a história, pois a viveram. Esses
homens não desejam ser os depositários da
verdade absoluta, nem são radicais do politi-
camente incorreto. Sabem que  não receberam
procuração para defender as Instituições. Nem
de longe, também, têm a intenção e poder para
intimidar quem quer que seja.

Nós, da sociedade brasileira, onde me
incluo, torcemos para que  não esmoreçam na
perseguição diuturna e criteriosa de tornar o
Brasil uma verdadeira democracia,  onde os direi-
tos humanos sejam respeitados,para todas as
correntes ideológicas, para ricos e pobres.

Nós queremos continuar a viver num
País livre e a nos orgulhar do Brasil! não
queremos para nossa Pátria uma "democracia
cubana".

Força, guerreiros esquecidos, unam-
se! Nós, estaremos com vocês!

     www.averdadesufocada.com

Deus, Família
e Pátria/1964

Quando, na década de 1980, o fim do
regime soviético e da Guerra Fria já eram

visíveis, as oligarquias políticas da Europa e
dos Estados Unidos traíram os regimes mili-
tares que, em vários países do Terceiro Mun-
do, haviam impedido a invasão da maré comu-
nista. Abandonaram seus antigos aliados e
passaram a patrocinar, com dinheiro, força
bruta e pressão de organizações internacio-
nais, o estabelecimento de �democracias�
nesses países. Foi assim, com apoio de fora,
que surgiu � entre outros � o atual regime
político brasileiro.

Mas os políticos das novas �democra-
cias� enfrentavam um problema que, antes
deles, era desconhecido: o da �governabili-
dade�. Antigamente, governo, poder e força
eram praticamente a mesma coisa. Mas nas
novas �democracias� a coisa era diferente. Os
políticos eram elementos exógenos, trans-
plantados, e suas únicas fontes de legitimida-
de eram as constituições faju-
tas, como a de 1988, e o apoio
da �opinião pública�, manu-
faturado pela mídia. Eram ti-
tulares formais do Governo,
mas não tinham poder de fac-
to. As fontes de poder e de
força � a máquina burocrática,
a polícia e as Forças Armadas
� serviam-nos com lealdade,
mas não havia respeito nem
ligação orgânica, até porque
eles, os políticos, sempre haviam odiado es-
sas três instituições, assim como sempre
haviam odiado a �burguesia�.

Vejam que situação estranha. Um gru-
po de pseudo-intelectuais militantes que a
vida inteira se preparara para uma revolução
comunista � ou algo parecido, pois as varian-
tes ideológicas eram muitas � de repente se vê
na esdrúxula situação de governar o sistema que
planejavam destruir. Que fazer?

Em termos práticos, a resposta parecia
óbvia: neutralizar as forças potencialmente an-
tagônicas. Nenhum deles esquecera que a sua
primeira tentativa de tomar o poder, em 1964,
havia malogrado devido a dois fatores: as popu-
lações das grandes cidades industriais do Sudes-
te, que para surpresa dos conspiradores se reve-
lara �reacionária� e �direitista�, e as Forças
Armadas que, respondendo ao clamor, haviam
tomado o poder.

Para contrabalançar as populações urba-
nas, adotaram a receita recomendada pelos tra-
balhistas britânicos, com os quais mantinham
contacto desde a década de 1980: inundar as
cidades com imigrantes das regiões mais po-
bres e atrasadas, formando cinturões de fave-
las. Foi o que aconteceu nas três capitais mais
odiadas, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Não foi imigração espontânea,
causada por fatores econômicos. Foi gigan-
tesca invasão encorajada e organizada pelos
políticos.

O rápido recrudescimento da crimi-
nalidade decorrente dessas invasões também
não foi coisa incidental ou imprevista. Fazia
parte do jogo de intimidar e tirar das ruas a classe

* A. C. Portinari
Greggio

* Economista, ex-aluno da
Escola  Preparatória de Cadetes  de São Paulo

EMBRULHANDO AS
FORÇAS ARMADAS

Se der certo, dentro de alguns anos as FFAA
estarão cooptadas e imbecilizadas.

média. As estrepitosas cam-
panhas de �direitos huma-
nos�, a demonização da �bru-
talidade policial�, as campanhas de acusações
contra a sociedade �injusta�, a vitimização do
criminoso e a criminalização da vítima, essa
inversão de tudo fazia parte dum insidioso
genocídio da classe média. Repito: genocídio.
Já demonstrei, noutro artigo, que a liquidação
da classe média brasileira está enquadrada no
artigo II da Convenção Internacional sobre a
Prevenção e a Punição do Genocídio, aprova-
da em 9/9/1949.

Enquanto liquidava a classe média urbana,
os novos mandarins ruminavam o que fazer com
o outro adversário, as Forças Armadas.

No começo, as únicas providências pos-
síveis eram duas: (1) amarrar o Brasil a esquemas
de boicote internacional e de intervenção estran-
geira caso as Forças Armadas tentassem um
(hipotético e improvável) golpe de Estado e (2)

criar milícias como o MST e ou-
tras, para provocar agitações e
tumultos sangrentos, em caso de
golpe, para justificar a gritaria
internacional e a intervenção.

Acontece que, com o pas-
sar do tempo e a crescente do-
pagem esquerdista de toda a so-
ciedade, bem assim a nítida deca-
dência intelectual do País, as
Forças Armadas, isoladas e afas-
tadas do cenário político, torna-
ram-se vulneráveis à contamina-

ção ideológica. A coisa se acentuou bastante a
partir da instituição do Ministério da Defesa,
obra dos ditos tucanos. Quando o PT chegou ao
poder, é provável que seus militantes ainda
acreditassem nas velhas teorias de exterminar
as Forças Armadas �burguesas� e substituí-
las por milícias populares. Assim como acre-
ditavam que seria necessário, para dar cum-
primento ao programa ideológico, confiscar
fábricas e terras e acabar com o capitalismo.

Mas a carne é fraca. O PT se corrompeu
e corrompeu tudo ao seu redor. Corrompeu-
se e acomodou-se. E, no processo de acomo-
dação, associou-se com empresários, pri-
vatizou até a mãe, adotou políticas fiscais
ortodoxas, e no fim mostrou ao mundo que é
possível, sim senhores, combinar radicalismo
com Wall Street Journal, novela das oito e
revista Caras. Tudo junto.

Inclusive as Forças Armadas. A revi-
são da História do Brasil pela tal Comissão da
Verdade, junto com alguns julgamentos à moda
dos processos de Moscou na época de Stalin,
será combinada com um plano de reequi-
pamento de vinte anos, no decorrer do qual as
Forças Armadas serão modernizadas medi-
ante a infiltração de agentes políticos e a mu-
dança das suas doutrinas. Se tudo der certo,
dentro de alguns anos as FFAA estarão coop-
tadas e inteiramente imbecilizadas.

Só que, sem as Forças Armadas na
política, as alternativas para o Brasil serão a
haitização ou a secessão. Entenda quem en-
tender.

A revisão da História do
Brasil pela tal Comissão
da Verdade, junto com
alguns julgamentos à

moda dos processos de
Moscou na época de

Stalin, será combinada
com um plano de
reequipamento de

vinte anos.
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CAIXA POSTAL
ECON. JOÃO A. CASTELO BRANCO

São Paulo/SP
Amor clandestino entre o PT e o

crime organizado
No dia 14/11, Ancelmo Gois, confiável co-

lunista do Diário, deu a entender que Nem apoi-
ava Marcelo Sereno para deputado federal. Esse
Marcelo Sereno foi citado em 2005 e 2006 nos
casos Waldomiro Diniz, CPI dos Bingos, crise do
mensalão da Casa Civil, assessor do político
corrupto José Dirceu, além de executivo de
entidades ligadas ao PT (Partido dos Trabalha-
dores). Mais um forte indício de amores clandes-
tinos entre o crime organizado e o PT. (Publicado
no Diário de São Paulo - 30/11)

ENGº  PEDRO PAULO ROCHA
Curitiba/PR

Os heróis ...
Os estudantes sempre serviram de massa de

manobra da esquerda em todas partes do mundo.
Esta agitação na USP, em que baderneiros

invadiram a reitoria e depredaram bens públi-
cos, desprezando totalmente as determina-
ções judiciais, é apenas um movimento cujo
fundo é político e visa desestabilizar o gover-
no do estado e facilitar o crescimento do
candidato da esquerda.

Por isto quando algumas vozes se levanta-
ram convidando os "caras pintadas" a se manifes-
tarem contra a corrupção, eu não participei desta
conclamação porque sabia que os comunas não
iriam querer protestos contra uma corrupção em
que estavam eles profundamente envolvidos.

Note que no Chile ocorre exatamente o mes-
mo: a agitação é contra um governo anti comunis-
ta que ganhou a eleição. Se assim não fosse e se
os motivos alegados tivessem procedência, por-
que não eclodiram estes movimentos durante o
governo da presidente comunista? Eu apenas
estranhei a demora para que as manifestações
ocorressem.  (10/11)

EMPRES. FRANCISCO CARLOS ANÉAS
São Paulo/SP

O Rei Não Sabe De Nada Lula vai morrer rico
e bêbado, sem nunca ter trabalhado, deixando um
bando de comunistas, corruptos e malandros,
que vivem à custa do dinheiro público.

Os mensaleiros de 2005 confiam na justiça e
na oposição amiga do PSDB. (20/11)

PROMOTOR DE JUSTIÇA
MÁRCIO  LUÍS  CHILA  FREYESLEBEN

Belo Horizonte/MG
Sobre a Lei Anti-homofobia

Senhores Parlamentares:
Nenhum cristão nega que o homossexual é

um ser humano merecedor de respeito, e por isso
o acolhe em suas igrejas.

Nenhum cristão, no entanto, ignora que o
homossexalismo é pecado gravíssimo.

Considerar o homossexualismo um fato nor-
mal é a consequência do relativismo moral que
desgraçadamente contaminou nossa já decaída
civilização.

Impor à sociedade o erro como medida de
normalidade é trair a confiança de quem os elegeu.

Que o inferno lhes seja pleno! (10/12)

CORRETOR  MARCO  HERODIANO
Belo Horizonte/MG

Parabéns pela iniciativa. Sou um dos maiores
divulgadores da verdadeira história do Regime
Militar no Brasil, porque estive lá, viví minha
juventude lá. Esses �cabeças de bagres� divulgam
uma história mentirosa do acontecido. Estou
divulgando para 5.000 Corretores de Seguros
esta iniciativa. (01/12)

CAP  JOÃO  DOS  SANTOS  MANO
Rio de Janeiro/RJ

O governo brasileiro
O governo brasileiro continua sendo ladrão, corrupto, primário, insensível, frouxo,

fraco, arrogante, negligente, imprudente, torturante, perdulário.
O que vemos, e tem funcionado bem em todos os lugares cantos e recantos, é a baderna,

a roubalheira, a incompetência, a irresponsabilidade, a imprevidência, a gatunagem, o
primarismo, o mau exemplo, a falta de pudor, o cinismo, a ignorância.

A preocupação do governo, no momento, é a criação da comissão da verdade para apurar
tortura no  período de 1946 a 1985.

Eu gostaria muito que apurassem, primeiro, a tortura que existe hoje, em todo o país.
Começo pela inconstitucionalidade do valor do salário mínimo, que é insuficiente,

ridículo, verdadeira tortura contra os mais humildes.
Gostaria que a douta comissão da verdade investigasse que tipo de atendimento médico

tem hoje a  Nação brasileira, nos hospitais que estão caindo aos pedaços, que estão sujos,
podres, infectados, e  desaparelhados, sem médicos e sem medicamentos.

Gostaria que apurassem também que tipo de segurança tem hoje a Nação brasileira, que
tem medo de  sair de casa e até mesmo de permanecer nela.

Que tipo de governo temos que até prefeito e governador têm medo de ir a favelas e
morros, que  deviam estar sob sua a administração, mas não estão, porque lá, quem manda,
é o traficante.

Às chamadas autoridades só podem ir lá se obtiverem autorização do tráfico ou se forem
conduzidas pela Marinha de Guerra, pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira.

Vexame sobre vexame, verdadeira falência das chamadas autoridades.
Gostaria também que apurassem primeiro, o abandono de idosos e principalmente de

crianças jogadas nas ruas, prostituídas e drogadas, em estado deplorável de saúde, mis-
turadas a lixo.

Até quando podemos suportar isso? Até aonde vai a maldade humana? A irrespon-
sabilidade da administração?

Isso me assusta e faz tremer e gemer minha alma, embora já desiludida de tudo e de todos
há muito tempo.

Enquanto isso, diante de um povo sem comida, sem segurança, sem esperança, sem
saúde, com  crianças e idosos jogados no lixo à própria sorte, os apelidados de governo,
irresponsavelmente tentam mostrar ao mundo que por aqui tudo está bem, agravando
impiedosamente a miséria dos miseráveis com a  construção de suntuosos estádios de
futebol e apartamentos de luxo para festas em 2016.

Tudo isso feito com suor, sangue, lágrimas, dor e sofrimento da enorme maioria
desprovida, doente, sem casa e sem alimento.

Quadro dantesco, terrível. Este é o retrato do Brasil de alguns anos para cá.
Este é o pensamento de um velho de 90 anos que ama e respeita a Pátria e exige que

os outros também o façam. (24/10)

ENGº  GERALDO  DE  CASTRO  FILHO
Belo Horizonte/MG

Reembolso
Quem paga as palestras somos nós, através

das obras superfaturadas da Construtora Ode-
brech da qual ele é �consultor técnico�.

Aliás recentemente a CBN noticiou que
contratante e contratado estiveram juntos na
Venezuela para liberar o pagamento das obras em
rodovias financiadas pelo BNDES (cujo BNDES
não vai receber nunca o empréstimo concedido).
- pesquise.

Idem idem em Cuba, Colômbia e Equador.
Estão nesta jogada também o Zé Dirceu e o

Palocci.
O Brasil está sendo vítima da maior quadrilha

de larápios nunca visto na história de qualquer
país dito democrata do globo terrestre.

Não temos políticos de oposição com cora-
gem para botar a boca no trombone e o povão até
aplaude pois se alimenta das bolsas isto e aquilo.

Muita gente poderosa sabe disto e comenta
ao pé do ouvido. Sabem também porque o pre-
feito Celso Daniel foi assassinado. Sabem com
quem estão lidando e se calam.

Kadê os artistas? E os caras pintadas? E os
jornalistas? Kadê a turma que derrubou o Collor
por causa da compra de um carro Elba e construir
um jardim na casa da Dinda.

Tem dúvida? Pesquise no site do BNDES os

empréstimos concedidos aos países da América
do Sul (e África). Tudo grana para obras sem
controle, sem concorrência e com superfatu-
ramento para pagar  aos �consultores técnicos�
e aos ditadores locais.

PEDRO  DA  VEIGA
Campo Mourão/PR

Médici  - A Verdadeira História
É preciso, realmente, divulgar a contribuição

dos militares pelo desenvolvimento do Brasil,
impedindo, na época, a instalação do comunismo
em nossa pátria, que hoje volta novamente a nos
incomodar...

Necessitamos da proteção das Forças Arma-
das, para que o intento dos detentores do Poder,
hoje, não transforme em realidade a implantação
desse nefasto regime... (13/11)

CEL LÍVIO MASSA DE CAMPOS
Rio de Janeiro/RJ

 Parabéns pela persistente luta do Grupo
Inconfidência em defesa e consolidação  do Re-
gime Democrático que assegura as liberdades,
respeito aos direitos dos cidadãos, a independên-
cia dos PODERES, em especial do Poder Judi-
ciário, da presença da livre empresa e do Governo
no desenvolvimento nacional.

Presentemente, as Forças Armadas estão
sendo desprezadas, afastadas das decisões naci-

onais, condenadas por terem, legalmente, defen-
dido a democracia contra as  ações armadas das
guerrilhas rurais e do terrorismo urbano que eclo-
diram nos anos  sessenta no Brasil.

As eleições de 1985, anseio da sociedade
democrática e das Forças Armadas, foram  con-
duzidas para consolidar o Regime Democrático
de Direito.

As Forças Armadas devem, atentamente,
respeitar a hierarquia e a disciplina em todas as
organizações, base da força e da coesão militar,
respeito à Constituição, às leis, e cumprirem as
diversas missões de paz, de segurança publica e
as obras da infra-estrutura nacional, que perma-
necem tão abandonadas. (02/11)

JORN. VICENTE LIMONGI NETTO
Brasília/DF
E a OAB?

Concordo e aplaudo a nota "Muita Petulân-
cia"(18/11) do colunista Ancelmo Gois, salien-
tando e lamentando que um dos advogados(sim,
traficante poderoso e perigoso ganha fortunas)
do famigerado Nem teve a audácia e o cinismo de
disputar na OAB uma vaga de desembargador no
Rio de Janeiro. A que ponto chegamos. Os cre-
tinos, fantasiados de defensores dos mais fracos,
sob a torpe alegação de que todos têm direito à
justiça, vão comendo pelas beiradas, tentando
ganhar espaços valiosos. E a OAB, que se mete
em tudo, com a capa de dona da verdade, não vai
adotar providências contra advogados que atuam
na beira da sarjeta, que defendem bandidos e
assassinos? Quanta hipocrisia!

GEN EX JOSÉ CARLOS LEITE FILHO
Natal/RN

Perguntar nao ofende.
DIVULGUE essa INFÂMIA!

No Brasil, eu pergunto, há DEMOCRACIA
ou apenas DONOS DO PODER? �Todos são
iguais perante a lei�, conforme dispõe a Consti-
tuição Federal ou a lei só vale para os otários? E
a �Comissão da Verdade�(sic) é um pretexto para
se obter espaço constante na mídia ou uma filha
da hipocrisia dos que, eventualmente, mandam e
desejam vingança contra os que, um dia, evitaram
a satelização do Brasil ao regime de Moscou e
também não cessam de buscar meios capazes de
lhes proporcionar benesses financeiras? Leia e
também reflita! Se achar por bem, responda aos
questionamentos feitos. (14/11)

 CMG BERNARDO RENAULT
 BAETA  DA  SILVA  MAIA

Rio de Janeiro/RJ
Livro do Presidente Médici

E com satisfação que recebo a notícia sobre
o livro do Grande general Médici.

Como filho de militar e tendo sido militar
tambem tive a satisfação e a honra de servir nesta
época em 1972 quando era bem jovem, sendo que
vi pessoalmente o esforço engedrado para com-
bater os comunistas do Araguaia.

Esta fase de nossa história nunca deve ser
esquecida, pois estes mesmos comunas de ontem
se toranaram os corruptos de hoje em dia, que
dilapidam o dinheiro público em seu próprio
favor.

Naquela época o que mais ví foram as cons-
truções de estradas, algumas delas  hoje pri-
vatizadas, mas que naquela época tiraram nosso
Brasil do atraso em que vivia, pois sem as
estradas, só de cavalo ou trem.

Até 1972 o Brasil não tinha nada, e não
passava de um pais semi-colonial, de 1972 até
1988 é que foram construidas as principais vias
que ligaram o norte ao sul  e o leste ao oeste de
nosso Brasil. (10/11)
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SGT MÁRIO BARONTO
Barra do Piraí/RJ

FUSEX - informação - solicita.-urgente.
 Aqui onde resido com minha família � centro da cidade de Barra do Pirai � não existe Quartel

do Exército apenas uma Junta de sServiço Militar onde o Chefe é um Segundo Tenente QAO
� para os militares da Reserva �  e ex-Pracinhas � F E B  -  (e seus dependentes) - todos idosos
� alguns até com 90 anos � para terem direito ao FUSEX;

Somos obrigados a ir ao Quartel do Primeiro Esquadrão de Cavalaria � em Valença � Estado
do Rio � uma distância de ônibus de mais ou menos uma hora. Este direito ao FUSEX trata-
se de uma autorização a ser fornecida para nós podermos ser atendidos  em alguns órgãos de
saúde que possuem convênio com o Exército.

O nosso problema prezado Chefe � é o deslocamento até a cidade de Valença para pegar
esta autorização e muitos de nós não temos condições neste deslocamento devido a idade e
alguns até sem condições financeiras e de locomoção.

 A minha solicitação seria � através da informática a gente conseguir junto a algum órgão
do Exército Brasileiro nesta área que nos fosse dado uma autorização. Por exemplo, escanear
a autorização � e encaminhar a Junta de Serviço Militar das cidades que fariam o controle mensal
ou mesmo para o nosso email em nossa própria residência poderia ser enviada;

Essa autorização está causando um mal estar profundo há anos - em todos nós da Reserva
pois somos descontados mensalmente  para o FUSEX em nossos contracheques e somos
obrigados a usar o triste  e único SUS das cidades;

� Ninguém � ninguém mesmo � aqui tem sido atendido pelo FUSEX devido a dificuldade
dessa autorização para as clínicas.....

Existem espetaculares clínicas (clínica Antonio Francisco e outras) que possuem convênios
com o Exército � mas o deslocamento nosso não tem sido possível � pois se formos de táxi
pagamos mais do que uma consulta particular e de ônibus muitos de nós não temos condições
de saúde de chegar até lá;

Inclusive as cidades circunvizinhas estão com o mesmo problema � isto acontece talvez
no país inteiro..... aqui temos as cidades de Paulo de Frontin � Mendes � Volta Redonda � Barra
do Pirai e poderia citar muitas outras.

O motivo de ser usado o FUSEX nessas clínicas e hospitais para consultas,  etc, só seria
resolvido através do fornecimento desta autorização  através da informática e poderíamos
doravante ser  atendidos  pelo FUSEX e pelo nosso Exército.

O pessoal aqui da Reserva � é de Oficiais R/1  e graduados R/1 e que há muito aguardam
uma solução desta autorização e atenção das autoridades do FUSEX  através da informática.

NR: Encaminhamos esta carta para o CML, CCOMSEX e ao Inspetor de Saúde / 1ª RM
e não obtivemos qualquer retorno.

CEL CARLOS DE SOUZA SCHELIGA
Rio de Janeiro/RJ
�Pato manco�

�Dilma inova em matéria dos atributos que qualificam alguns dos integrantes do seu
ministério. A par dos �mensaleiros� , dos mestres em �dossiers�, e de outros tipos que cos-
tumam frequentar o noticiário nacional, ela agora, por uma razão eminentemente pessoal,
acaba de acrescentar no cenário brasileiro um outro tipo, o chamado �Pato Manco�, aquele
personagem � típico da vida política norte-americana� que, ou por estar em fim de
mandato ou por estar diante de pesadas críticas factuais que lhe são atribuídas, não vai
conseguir mais a ser capaz de atuar de modo eficiente, como atuava antes, no exercício de
suas funções. Aos olhos de Dilma, Fernando Pimentel pode ser intocável, mas aos olhos
da nação, depois de tudo o que está vindo à tona, por mais que ele procure demonstrar
segurança, sua credibilidade está seriamente comprometida. Será que valerá a pena mantê-
lo sob essa perspectiva, por mais 3 anos do seu governo ?�

l l l
"Carta de corso petista"

O que hoje se assiste no cenário político nacional -- e que Lula colocou em prática desde
que assumiu o poder em 2003 -- não é nada mais, nada menos do que uma revivificação das
antigas Cartas de Corso, muito em voga na Idade Média, que eram outorgadas, pelos
governantes das nações marítimas da época, a alguns súditos que os auxiliavam na captação
de recursos extras para sua manutenção no poder. Essas cartas, abolidas pela Declaração
de Paris em 1856, autorizavam, até então, os corsários nomeados a lançar mão de todos os
meios e artifícios necessários  à conquista de suas presas. No Brasil, Lula tão logo assumiu
o governo, adaptou essa concepção medieval aos tempos modernos. Sob a forma dissimulada
de concessão de ministérios rentáveis aos partidos aliados, ele dividiu para governar, criando
a "carta de corso petista" , e o resultado é o que se vê agora, em apenas 10 meses do governo
de Dilma Roussef. O expediente de dar liberdade aos detentores desses feudos auxiliares,
em nome da "governabilidade" , está fazendo água. É preciso fazer cessar essa prática cri-
minosa. O julgamento do "mensalão" oferecerá ao Supremo Tribunal Federal a oportunidade
única de dar um basta formal, a essa maneira vil de se fazer política em nosso país. A nação
aguarda ansiosa essa manifestação !

MÉDICO  HUMBERTO
DE  LUNA  FREIRE  FILHO

São Paulo/SP
 O deputado Paulo Pereira da Silva, o tal

Paulinho da Força, acaba de mostrar quantos
neurônios tem, ao pronunciar a seguinte
frase: "Não dá para aceitar que a imprensa
fique derrubando ministro de 15 em 15 dias."
Uma frase histórica, dígna de placas a serem
fixada na CUT e na Câmara.

Nobre deputado, quem derruba ministro
não é a imprensa, não lhe informaram isso?
Eles estão caindo porque são ladrões do erário
e foram denunciados por uma imprensa não
comprometida com esse governo corrupto. E
mais, um rato decapitado a cada 15 dias é
pouco.

Se o Judiciário fosse independente, se o
Legislativo não tivesse sido comprado e o
Executivo perdesse a chave do cofre, todo o
governo seria derrubado em um só dia.

E as quadrilhas (inclusive a sua),
eufemisticamente chamadas de partidos polí-
ticos, imediatamente extintas para o bem do
Brasil e em respeito ao cidadão.

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

Juízes acima da Lei !!!
Com que direito e autoridade moral alguns

Juízes pretendem seguir julgando seus seme-
lhantes... quando eles, através da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) buscam estar
blindados das investigações efetivas do Conse-
lho Nacional da Justiça!!!

Decisões como esta do Min Marco Aurélio,
do STF, a favor de Magistrados �nem tanto� vão
contra o clamor popular que luta pela moralidade
e decência no País!!!

Esta decisão, a estranha posição do Min
Levandowski quanto ao Mensalão, a demora em
definir a Lei da Ficha Limpa, etc, etc, só nos
causam sérias preocupações !!!

Que semelhantes posições não prosperem e
que o clamor pela moralidade encontre eco na-
quele Tribunal. Tolerância zero com a corrupção,
malfeitos e os desvios de conduta!!!(22/12)

CEL GASTÃO  FUHR
Brasília/DF

Aproveito o ensejo para fazer uma obser-
vação quanto ao publicado no "Inconfidên-
cia", nº 169.

"Então você ainda pensa que a Guerrilhei-
ra Dilma luta pela Democracia do Brasil?"

Acontece que Dilma Vana Rousseff  Linhares
em sua vida pregressa "nunca" foi uma guerrilhei-
ra - Sempre foi uma terrorista.

Na atual situação, a dita, sente-se muito feliz
quando é chamada de guerrilheira. Algo bem
diferente e mais suave do que  terrorista.

Um abraço e continuado êxito à frente do
Inconfidência. (25/10)

CAP JURACIMI  BAPTISTA  DA  SILVA
Pouso Alegre/MG

A tentativa de desclassificação dos
militares da reserva, os vencedores.

O mensalão, segundo o ex-presidente, foi
uma tentativa de golpe da oposiçao/direita. Na
época, os Três Poderes se uniram, através de um
PACTO, para neutralizar tal tentativa e encobrir
a verdade, ficando caracterizado, com bastante
sutileza, como gostam de agir, a criação de um
COMITÊ CENTRAL de apoio ao govêrno,
que hoje, emana ordens e diretrizes, cuja idéia
central e a provocação, a desclassificação e a
neutralização das Forças Armadas e de todas
as forças capazes de evitar que se perpetuem no

poder, como �los hermanos�.
A criação da comissão da verdade (inverdade),

cuja instalção se dará (aparentemente) em abril de
2012, nada mais é, além do revanchismo dos
perdedores, de uma cortina de fumaça para enco-
brir toda a mentira e sujeira que vem campeando
desde os últmos dois govêrnos e no atual, ampla-
mente veinculadas pela imprensa escrita, falada
e televisada, além da Internet.

A referência se faz, em virtude de que, alguns
integrantes do govêrno, provavelmente, do tal
Comitê Central, deixam transparecer, que as
manifestações de militares da reserva contrários
a Comissão da Verdade (inverdade) e de todos os
desmandos que vem ocorrendo, buscam a inqui-
etação e intimidação e não traduzem o pensamen-
to dos atuais militares em postos de comandos,
o que é mais um erro deles, acho eu.

QUÍMICO ROLDÃO SIMAS FILHO
Brasíliaj/DF
Belo Monte

É preciso dizer e repetir bem alto: �BELO
MONTE SERÁ A 3ª (TERCEIRA) MAIOR
USINA HIDROELÉTRICA DO MUNDO,
DEPOIS DE TRÊS GARGANTAS (CHINA) E
ITAIPU (BRASIL/PARAGUAI).� Com impac-
to ambiental mínimo, custo operacional baixo,
sem riscos de emissões radioativas e com polui-
ção ZERO. Isso, que seria motivo de muito
orgulho para os brasileiros, está sendo objeto de
manipulação de muitos inocentes úteis, que fa-
zem coro com escusos interesses internacionais
contra o verdadeiro objetivo de desenvolvimento
nacional. Desperta, Brasil! (27/11)

MAGISTRADO  ROBERTO  LADEIRA
 Belo Horizonte/MG

Quero lhe enviar meus cumprimentos pelo
excelente trabalho que vem sendo apresenta-
do pelo nosso Jornal Inconfidência.

Trata-se de um grande veículo de informa-
ção, bastante verdadeiro, esclarecedor, além
de outros atributos, que vem mostrando ao
povo brasileiro os grandes escândalos públi-
cos que vem assolando o nosso país, uma
enorme corrupção indêmica que parece não
ter fim. A mim me parece que teremos um novo
mensalão que, como ocorrido no governo anteri-
or será julgado pelo STF que inocentará. Acho os
acusados da quadrilha criminosa, visto que o
Ministro relator Joaquim Barbosa é ex-militante
e portador de carteirinha do Partido dos Traba-
lhadores � PT.

Segue um cheque nominal como singela
colaboração para o grande Inconfidência per-
manecer em circulação. (25/10) Adesguiano
1992

CEL ALTIVO BRASIL
Brasilia/DF

O Inconfidência n°170 de outubro de 2011
está formidável. Entre outras noticias interes-
santes desejo destacar a carta enviada pelo
sargento Gerson Graciliano Machado Steffen,
servindo no Pelotão Especial de Fronteira (de
Selva) instalado numa localidade indígena na
serra do Surucucu (tribo Yanomani). Tal fato
comprova a importante missão cumprida pelo
Exército na Amazônia e a penetração desse
jornal em todos os recantos do país. Lembrei-
me então da oportunidade perdida pelo FHE-
Poupex, ao deixar de �veicular anuncio de
produto� no Inconfidência, por� não atender
aos seus interesses diretos�. Com isso, deixou
de financiar imóveis,carros e motos e também
empréstimos consignados aos indígenas da-
quela região amazônica.... (15/11)

Recebemos inúmeras cartas criticando o atendimento ao pessoal da Reserva/
Reformados na SIP/11, em Brasília, que não são tratados pelo posto ou graduação pelos
"funcionários" daquela repartição.

Lamentamos informar da impossibilidade de publicar todas
as cartas recebidas por absoluta falta de espaço.
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 À
Excelentíssima Senhora
DILMA ROUSSEFF
Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília-DF,

Senhora Presidente,
Quero iniciar esta carta, externando os meus

mais sinceros sentimentos a respeito do que penso do
seu governo e do Partido ao qual a senhora pertence.
A senhora está no poder, não por minha vontade e nem
pelo meu voto.

Desde 2003, quando o Partido dos Trabalhado-
res subiu ao poder, nós, os aposentados, pensionis-
tas, trabalhadores aposentáveis e contribuintes autôno-
mos, só temos perdas para contabilizar nessa nossa tão
sofrida vida de beneficiários da Previdência Social, que
esse governo tão bem sabe fazer para nos prejudicar. De
2003 para cá, nós acumulamos 40% de perdas.

O senhor Luiz Inácio, conseguiu a sua primeira
eleição, à custa de mentiras e falsas promessas. Pro-
meteu aos aposentados e pensionistas, uma vida dig-
na e a correção de todas as injustiças cometidas pelos
governantes passados, contra a nossa classe. Depois
de eleito, a sua atuação foi o inverso das suas promes-
sas.

Com ele, nós só tivemos perdas: 1) Vetou o rea-
juste de 16,67% no reajuste de 2006, concedendo-nos
somente 5,1%; 2) durante os seus oito anos de man-
dato, manteve a política de reajustes diferenciados
para a nossa classe, acumulando perdas; 3) vetou a
extinção do maldito fator previdenciário, tão comba-
tido por ele e pelo seu Partido, quando criado pela
infeliz idéia do presidente FHC, esse, também terrivel-
mente prejudicial à nossa classe; 4) manteve a DRU,
retirando bilhões da Previdência Social e da Saúde, pre-
judicando milhões de brasileiros, empregando esses re-
cursos em atividades alheias aos objetivos da Seguridade
Social; 5) proibiu o Presidente da Câmara, Deputado
Michel Temer, de colocar na pauta para votação, os
Projetos Legislativos 01/07, 3299/08 e 4434/08, aprova-
dos por unanimidade no Senado Federal.

 A senhora continua mantendo a proibição
junto ao Presidente da Câmara, Deputado Marco
Maia, de colocar os PL�s em votação; o seu governo
continuou prejudicando a nossa classe, quando vetou
o artigo da LDO, que concedia o mesmo percentual de
reajuste dado ao salário mínimo para os benefícios dos
aposentados e pensionistas que recebem acima do
salário de referência; o seu governo concedeu isenção
de contribuição para a Previdência até o ano de 2015,
para as obras para a Copa do Mundo e para as Olim-
píadas; o governo do PT, diz que não corrige os erros
cometidos contra os beneficiários da Previdência,
alegando déficit na Previdência. Se existe déficit,
como esse mesmo governo, dispensa bilhões de reais
da arrecadação da Previdência Social, através de re-
núncias previdenciárias em benefício do Agronegócio,
dos times de futebol, cujos times, têm dinheiro para pagar
milhões de reais de salários mensais a jogadores de
renome? Como esse mesmo governo pode dispensar
contribuições para beneficiar as empreiteiras que, a man-
do da FIFA, deixarão de pagar para a Previdência Social,
todos os valores correspondentes aos serviços prestados

APOSENTADORIA INSS
VERGONHA NACIONAL

CARTA À PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF
Belém-PA, 15 de novembro de 2011

e materiais adquiridos para os objetivos da Copa do
mundo e das Olimpíadas? Nisto tudo, o que fica bem claro,
é um misto de incoerência com má vontade para com os
aposentados, pensionistas, trabalhadores aposentáveis e
contribuintes autônomos.

Senhora presidente, se não houver um pouco de
respeito e de sensibilidade para com os idosos da Previ-
dência Social e para os futuros aposentados, o seu primei-
ro ano de governo, já nos dá todos os motivos do mundo
para repudiá-lo! A continuar nessa batida, o que podere-
mos esperar?

Já está provado de que não há déficit no RGPS/
Urbano, ao qual pertencemos. Muito pelo contrário, so-
mos superavitários. Em 2010, o nosso superávit foi de
R$7,8 bilhões. Só com este valor, o governo poderá nos
dar o reajuste conforme foi aprovado na LDO. Por que
temos de pagar pelos erros do governo? Existem déficits
nos RGPS/Rural e no RPPS/Funcionalismo Público, da
ordem de R$50 bilhões e de R$54 bilhões respectivamen-
te. O que nós temos com isso? Nós não somos culpados
pelos erros e incompetência do governo. Corrija as defi-
ciências e encontre uma solução decente para nos tirar
desse verdadeiro genocídio que o seu governo, o PT, o
PMDB e os demais partidos que apóia esse governo que
se caracterizou como o inimigo público número 1 dos
aposentados, pensionistas, trabalhadores aposentáveis e
contribuintes autônomos.

Presidente, a senhora tem tudo para corrigir os
erros cometidos pelo governo contra a nossa classe, só não
fará se quiser continuar errando e prejudicando 8,4 mi-
lhões de idosos e milhões de trabalhadores que depende-
rão da Previdência para garantir um final de vida feliz.

Faça um exame de consciência e veja que o seu
governo precisa muito se reabilitar com a nossa classe,
senão vejamos: a) conceda o mesmo percentual de reajuste
(inflação e mais 100% do PIB dos dois últimos anos) para
os aposentados e pensionistas. Dinheiro para isto tem, é
só querer; b) autorize ao Presidente da Câmara, Deputado
Marco Maia liberar os PL�s 01/07, 3299/08 e 4434/08,
para votação em plenário. Por que o medo da votação? c)
vete toda e qualquer medida que venha a tirar os recursos
da Seguridade Social, como por exemplo: Renúncias
previdenciárias para a Copa do mundo, para o agronegócio
e para os times de futebol; cobre dos devedores da
Previdência Social os bilhões de reais que eles nos deve;
feche as torneiras da corrupção que leva o dinheiro da
Previdência.

Está ai, senhora Presidente Dilma, a revolta de um
aposentado que completa 70 anos de idade e que já não
agüenta mais tanta falta de consideração, de respeito e de
sensibilidade para com os idosos deste país. Lembre-se,
foram eles que contribuíram compulsoriamente para au-
mentar o bolo da receita da Previdência Social durante os
seus 35 ou 40 anos de labuta. Foram eles que ajudaram na
construção das riquezas deste país que é belo, é um
impávido colosso, mas que, por equívocos dos governantes,
tem se tornado um carrasco para os idosos deste país.

Esperando que a senhora leia e medite a respeito de
tudo o que aqui foi escrito, fico no aguardo de uma resposta
que venha dar dignidade, esperança e respeito aos
milhões de prejudicados pelo governo.

Respeitosamente
ODOALDO VASCONCELOS PASSOS

Aposentado/Belém-PA

www.companhiadosaposentados.blogspot.com
www.movimentobrasildignidade.blogspot.com     -   www.aposentadosolteoverbo.org

ARMAS EM FUNERAL
THEMÍSTOCLES DE CASTRO E SILVA

H 23/04/1929 V 15/11/2011
Amado pela direita, odiado pela esquerda é lido por todos.

Themistocles é figura única na história do jornalismo cearense
(O Povo de 16 de novembro de 2011)

Menino nascido nos sertões
do Canindé, adolescente e homem
nas terras de Caucaia, aluno do
Lineu do Ceará, inicia-se nas lides
jornalísticas, como adjunto  de re-
visor, no Jornal Gazeta do Ceará.
Logo depois, já a serviços dos Diá-
rios Associados, onde atuou por
32 anos, projeta-se como jornalis-
ta, ao cobrir, em Juazeiro do Norte,
visita do Prefeito de Fortaleza �
Acrísio Moreira da Rocha � que
lhe valeu manchete de primeira
página. Conhecendo o Rio de Ja-
neiro, teve a oportunidade de in-
gressar nos jornais da antiga capi-
tal do País. Voltando ao Ceará,
casa-se com dona Eunice e retorna
ao Rio de Janeiro. Retorna defini-
tivamente para o Ceará, onde con-
clui a faculdade de Direito, exerce
a função de secretário de Estado,
além de funções políticas como

deputado estadual e deputado fe-
deral. Produziu e apresentou pro-
gramas de rádio, destacando sem-
pre a boa música popular brasilei-
ra. Quando a saudade apertar,
nome de um dos programas, tinha
o cantor Orlando Silva como carro
chefe e patrono. Mais recente,
pelas causas que defendia com
coerência e patriotismo, recebeu
no dia do Exército, a comenda
maior concedida a um civil, a de
Honra do Mérito Militar, no grau
de Oficial. Por mais de 25 anos
escreveu no O POVO. Mas, em 15
de novembro, aos 82 anos, em
Fortaleza, vítima de parada cardí-
aca, partiu para o andar de cima
deixando a saudade apertar entre
seus amigos e seus mais próximos
familiares. (O Povo - 16/11)

Professor César Campêlo
Fortaleza-CE  - Jornalista Amigo.

Do empresário Gaudêncio Lucena sobre a ines-
perada e sentida partida do mais-que-notável

e admirado jornalista Themístocles de Castro e
Silva: �Uma grande perda para o jornalismo e para
o Ceará. Foi por toda a sua vida um homem sério,
íntegro, honesto e convicto de suas idéias. Corajoso
o bastante para dizer verdades sobre o comunismo
sem medo de ser policiado ou insultado. O jornalis-
mo e a cultura do Ceará empobrecem com sua partida.�

Durante 10 anos, de julho de 2001 a setembro de 2011, apresen-
tou seus artigos no Inconfidência, destacando-se pela sua coerência
e defensor do Regime Militar, do qual participou ativamente.

Deixa, Maria Eunice, sua dileta esposa, as filhas Regina Flávia
e Cláudia e três netos. À família enlutada, apresentamos sentidas
condolências pela lamentável perda que também é do Inconfidên-
cia. Que Deus o tenha!
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1.1 O Poder Constituinte originário de
1.988, que pode tudo no dizer do Ministro
Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal,
estabeleceu, através do § 1º, do art. 100, da
Constituição originária, que os precatórios
apresentados até 1º de julho seriam pagos até
o final do exercício seguinte, ressalvados os
precatórios pendentes de pagamento na data
de sua promulgação, que deveriam ser pagos
em 8 (oito) parcelas anuais, a partir de 1º de
julho de 1.989, como expresso do art. 33, do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias.

1.2 Como promover, a tempo e modo,
o pagamento de precatórios nunca constituiu
prioridade dos administradores públicos, o
Congresso Nacional, compactuando com os
calotes até então implemen-
tados pelos devedores de
precatórios, decidiu promul-
gar a Emenda Constitucional
nº 30, de 13.09.2000, para
acrescer o art. 78, ao Ato das
Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo que os precatórios
pendentes de pagamento na data de sua pro-
mulgação, bem como os precatórios decorren-
tes de procedimentos judiciais ajuizadas até
31.12.1999, seriam pagos em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10
(dez) anos.

1.3 A constitucionalidade do art. 78, do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, introduzido pela Emenda Constituci-
onal nº 30, de 13.09.2000, foi submetido ao
crivo do Supremo Tribunal Federal, por inter-
médio da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.362 � DF, que em
julgamento realizado em 25.11.2010, decidiu
suspender a eficácia do art. 2º, da Emenda
Constitucional nº 30/2000, que introduziu o
art. 78 no ADCT da Constituição de 1988,
convencido de que: �4. O Art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentado pelo art. 2º da Emenda Consti-
tucional nº 30/2000, ao admitir a liquida-
ção em prestações anuais, iguais e sucessi-
vas, no prazo máximo de dez anos, dos
precatórios pendentes na data de promulga-
ção da emenda, violou o direito adquirido do
beneficiário do precatório, o ato jurídico
perfeito e coisa julgada. Atentou ainda con-
ta a independência do Poder Judiciário,
cuja autoridade é insuscetível de ser negada,
máxime ao concernente ao exercício do po-
der de julgar os litígios que lhe são subme-
tidos e fazer cumpridas as suas decisões,
inclusive contra a Fazenda Pública, na for-
ma prevista na Constituição e na lei. Pelo
que a alteração constitucional pretendida
encontra óbice nos incisos III e IV do § 4º do
art. 60 da Constituição, por afronta a sepa-
ração dos Poderes e os direitos e garantias
individuais.�

1.4 Registre-se, em parte, o voto do
Ministro Cezar Peluso, proferido em sede da
Medida Cautelar na Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 2.362 � DF: �E esse direito

PRECATÓRIO
UMA VERGONHA NACIONAL QUE PODEMOS MUDAR

adquirido, mutilou-o a Emenda, porque
aquela norma excepcional não se radica em
nenhum fato extraordinário, capaz de justi-
ficar tal exceção, nem quando incompatível
com a Constituição da República, porque a
inadimplência sistemática das fazendas pú-
blicas, cuja evocação é a única coisa conce-
bível como escusa desse excesso do constitu-
inte derivado, era e é fruto, não de dificul-
dades financeiras súbitas e imprevisíveis,
senão do permanente descaso administrativo
e da rotineira prevalência doutros interesses
sobre o dever de cumprir as decisões judiciais
e a Constituição mesma. Não pagar
precatórios sempre foi, entre nós, apanágio
da má política.�

1.5 O incrível é que, quando do julga-
mento que suspendeu o art.
2º, da Emenda Constitucio-
nal nº 30/2000, que introdu-
ziu o art. 78 no ADCT da
Constituição de 1988, o Con-
gresso Nacional, mais uma
vez compactuando com o

calote institucionalizado das fazendas públi-
cas, promulgou a Emenda Constitucional nº
62, de 09.12.009, atacada, entre outras, pela
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357
� DF, adotada pelo Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil � CFOAB e
outros, dando conta que referida Emenda
Constitucional padece de vício formal e ma-
terial.

1.6 O Ministro Ayres Britto, relator da
referida ADI, em julgamento do plenário do
Supremo Tribunal Federal, realizado em
16.06.2011, proferiu voto par reconhecer que
a Emenda Constitucional nº 62, de 09.12.2009,
também é inconstitucional sob o ponto de
vista formal na medida em que aprovada pelo
Senado Federal �de cambulhada, respeitosa-
mente o digo, que veio a caracterizar preterição
constitucional da espécie auto-evidente�.

1.7 Na oportunidade, fazendo mea cul-
pa, destacou: �53. Em síntese, neste ponto, o
que se tem é dolorosamente isso: todo o re-
gime especial veiculado pelo art. 97 do ADCT
é reverente à lógica hedonista de que as
dividas do Estado em face de terceiros hão de
ser pagas, em acentuada medida, quando e se
o Poder Público desejar. É um segundo da
caminhada que se iniciou com a Emenda
Constitucional nº 30/2000 e que não terá fim
enquanto este Supremo Tribunal Federal
sucumbir às tão antigas quanto deletérias
�razões de Estado�. Razões artificializadas
ou indisfarçavelmente falsas, como passo a
demonstrar.�

1.8 Ocorre que são poucos os cidadãos
brasileiros que se indignam em tomar conhe-
cimento que o Distrito Federal em 2.007 pa-
gou a título de  precatórios o valor de R$ 1,7
milhões e despendeu 103,8 milhões em pu-
blicidade e propaganda. Em 2008 as despe-
sas com pagamento de precatórios foram de
6,57 milhões e de R$ 152,8 milhões em pu-
blicidade e propaganda. O Estado do Rio
Grande do Sul gastou com precatórios 38,6

milhões e com despesas de publicidade e pro-
paganda o importe de R$ 55 milhões. O
Estado do Espírito Santo, que responde por
uma dívida de precatórios de R$ 9,54 bilhões,
nada pagou em precatórios nos últimos anos,
à exceção de apenas uma liquidação.

1.9 A par do que estampado no voto do
Ministro Ayres Britto, dando conta que as ra-
zões de Estado para justificar a falta de paga-
mento de precatórios são artificializadas ou
indisfarçavelmente falsas, o que se verifica é
que o vetusto argumento de insuficiência de
recursos orçamentários para resgate da dívida
pública retratada em precatórios não tem
mais o peso que sempre teve pois o desper-
dício de dinheiro público encontra-se estam-
pado nas recentes reportagens veiculadas por
jornais e revistas, uma dando conta que 85
bilhões de reais foram surrupiados pelos cor-
ruptos no último ano.

1.10 Alenta a todos os cidadãos brasi-
leiros tomar conhecimento de que o Supremo
Tribunal Federal, através do Ministro Ayres
Britto, reconhece que a falta de compromisso
dos governantes quando ao cumprimento das
decisões judiciais, entre outros artifícios, de-
corre também do indeferimento de �pedidos
de intervenção federal, sob a alegação de que
os Estados se encontravam em dificuldades
financeiras�.

1.11 Desanimadora a notícia veiculada
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, através do ofício nº 2.044/
2011-GPR, de 14.09.2011, dando conta que
a então Ministra do Planejamento, não
obstante o Conselho Nacional de Justiça Fe-
deral tenha requisitado cerca de R$ 18 bilhões
para o pagamento de
precatórios federais no
orçamento de 2.012, ar-
bitrariamente o reduziu
para R$ 1,5 bilhão, por
recomendação da Advo-
cacia Geral da União �
AGU, providência im-
plementada mediante
total desconhecimento
do disposto no § 2º, do
art. 2º, da Lei nº 9.868/
99, que é expresso no
sentido de que deve vol-
tar a ser aplicada a legis-
lação após a publicação
da decisão plenária que suspendeu a eficácia
daquele dispositivo.

1.12 O certo é que o julgamento da Ação
Direita de Inconstitucionalidade nº 4.357 �
DF, após voto do Ministro Ayres Britto, foi
interrompido por pedido de vista do Ministro
Luiz Fux, não se sabendo quando aquela
retornará ao Plenário do Supremo Tribunal
Federal, não podendo passar despercebido
que, no que tange à Emenda Constitucional nº
30, de 13.09.2000, o Ministro Néri da Silva,
em 18.02.2002, concedeu liminar para sus-
pender a vigência do art. 2º, da Emenda Cons-
titucional nº 30, de 13.09.2000, que introdu-
ziu o art. 78 no ADCT da Constituição Fede-

ral de 1.988, com julgamento concluído ape-
nas em 25.11.2010, com voto de desempate
do Ministro Celso de Mello.

1.13 indaga-se então se somente resta
aos milhares de cidadãos brasileiros, credores
por precatórios, aguardar passivamente a con-
clusão do julgamento da Ação Direta de In-
constitucionalidade nº 4.357 � DF, ora depen-
dente da vista concedida ao Ministro Luiz
Fux. A resposta é negativa.

1.14 É que, nos tempos atuais, a mai-
oria dos credores por precatórios judiciais,
cuja liquidação vem sendo obstada na medida
do tempo com base nas informadas práticas
imorais e inconstitucionais, se encontram pro-
vidos de recursos tecnológicos, em especial e-
mail, bastantes para formatar uma veemente
indignação social plurifásica quanto à prática
instalada no seio do Poder Público brasileiro
no sentido de que precatório são pagos quan-
do e se desejar o Poder Público.

1.15 Uma corrente dessa natureza, de-
vidamente organizada considerando-se o uni-
verso de credores por precatórios pendentes
de liquidação, terá, certamente, o condão de,
além de sensibilizar organizações sociais afins,
o próprio Supremo Tribunal Federal no que
tange ao pronto exame da questão jurídica ali
pendente de dedução processual, como tam-
bém o próprio Poder Público devedor de pre-
catórios que, mesmo não querendo, passará a
acatar as decisões judiciais, transitadas em
julgado, resgatando, a tempo e modo, os pre-
catórios, apresentados até 1º de julho, até o
final do exercício seguinte.

1.16 Acrescente-se os relevantes pro-
nunciamentos que podem decorrer de uma

providência dessa natureza,
possibilitando, inclusive, com-
pilar-se a realidade própria dos
nefastos efeitos da prática até
então implementada pelo Po-
der Público no que tange aos
precatórios pendentes de liqui-
dação, sem falarmos da possi-
bilidade de passarmos a contri-
buir para suprimir a corrupção,
hoje tida como escancarada em
diversos órgãos públicos, como
também afastar as imorais prá-
ticas de se priorizar recursos
para resgate de obrigações que
não são fundamentais para o

cidadão brasileiro, entre essas vultuosas des-
pesas públicas com propaganda e publicida-
de, em detrimento daqueles credores que,
legítimos credores, aguardam por anos a fio a
liquidação de seus precatórios, enquanto o
dinheiro público, pelos menos assim vem
sendo noticiado repetidas vezes, é jogado no
lixo, senão aplicado de forma desvirtuada de
sua finalidade mater.

* Advogado.
alexandre@anascentes.com.br

alexandre@precatoriovergonhanacional.com.br
alexandre@precatoriovergonhanacional.adv.br

* Alexandre A. Nascentes Coelho

Av. Raja Gabáglia, nº 4.000  - Conj. 415
 Estoril -Cep: 30494-310 - Belo Horizonte/MG

Telefone (PABX): 31  2516-6380
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A AMAZÔNIA É NOSSA?
Com a vivência de quatro décadas, vo-

ando na Amazônia, há alguns anos
venho alertando sobre os crimes de lesa-
pátria, que os governos civis, que assumi-
ram o poder após os militares, vêm pratican-
do na região norte do país, en-
tregando parte de nosso terri-
tório amazônico aos estrangei-
ros, através de gigantescas cri-
ações e ampliações de �Reser-
vas Indigenistas�, chamadas
�TI� � Terra indígena. Sempre
aliciados e pressionados pelas
tais ONGs (milhares delas na
Amazônia), os presidentes ci-
vis, foram cedendo às suas pres-
sões.

Inicialmente a área dos
�Yanomami�, com 9,6 milhões
de hectares - 96 mil km², que foi
criada por decreto e homologa-
da, no ano de 1990, pelo Presi-
dente da República, Fernando Collor de
Mello que arrebentou com o Estado de
Roraima, tanto com sua economia, quanto
a parte física, subtraindo grande parte de
seu território, entregando para índios que
sequer são brasileiros. As Ongs �Organiza-
ções não governamentais�, foram aumen-
tando e hoje são milhares. Segundo consta,
só na Amazônia, com a desculpa de prote-
ger os indígenas, são mais de 100 mil delas.

A ENTREGA DAS MAIORES RIQUEZAS DA AMAZÔNIA AOS ESTRANGEIROS.
Continuaram com exigências no go-

verno do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, pressionando para abocanhar a TI
Raposa/Serra do Sol, com 1,7 milhões de
hectares, 17 mil km², cuja demarcação em

área contínua, como queri-
am as ONGs estrangeiras,
foi autorizada por nada me-
nos que 8 ministros do Su-
premo Tribunal Federal,
STF, todos nomeados pelo
Presidente Lula da Silva, que
homologou e entregou de
�mão beijada�, o sítio mine-
ralizado mais rico do planeta
aos estrangeiros, com essa
armação de TI (terra indíge-
na).

Para ser agradável a
ONU, pois pretendia ser se-
cretário geral daquele órgão
ao deixar a presidência da

República, ele mandou que os delegados
brasileiros, chefiados pelo comunista Celso
Amorim, hoje Ministro da Defesa, proto-
colassem o reconhecimento do Brasil aos
�Direitos Universais dos Povos Indígenas�,
o que transformará as reservas existentes
em nações, que em breve serão nações es-
trangeiras dentro de nosso país. Assim ele
deixou o governo com uma belíssima �he-
rança maldita�.

Entregou boa parte de nossa Amazô-
nia para os estrangeiros, nos deixou uma
dívida pública impagável de 2 trilhões de
reais, cujos juros nos destroem e, ainda por
cima, pretende voltar em 2014 para implantar
o totalitarismo, fazendo do Brasil uma gi-
gantesca Cuba e, ele seria, claro, o grande
ditador, ao estilo de seu ídolo de Havana.

Essa traição de lesa-pá-
tria tem que ser revista. Esses
decretos de homologação de
imensas reservas
indigenistas, inventadas, têm
que ser anulados pelo atual
Presidente da República de
qualquer maneira.

O Brasil pertence ao
povo brasileiro, às futuras
gerações, aos nossos filhos e
aos nossos netos.

País algum, permitiria
tamanha traição por
governantes, que facilitam a
entrada e ainda dão recursos
para ONGs estrangeiras aqui permanece-
rem, como o fizeram os governos de FHC e
Lula da Silva.

Uma nação como a nossa, que não
possui armas nucleares, não é respeitada
por ninguém. Estamos sendo assaltados,
grilados, nossa Pátria na iminência de ser
fracionada por estrangeiros que se atrevem

Luiz José Mendonça

RODOVIA BR 29 - BRASÍLIA - ACRE
O trecho inaugurado em

13/01/61, fazia parte da
então Rodovia BR29, entre
Cuiabá-MT, Porto Velho-RO
e Rio Branco-AC, com 2.018
km de extensão e integrava a
Rodovia Brasília - Acre, de
3.306 km.

A BR29 destinava-se, no
Plano Nacional de Viação, a
atingir a fronteira com o Peru
e integraria a Rodovia Pan -
Americana.

Coube à CER 5 a constru-
ção de 543 km ligando Cuiabá à
cabeceira do Rio Juruena.

Solenidade de inauguração do trecho Cuiabá - Rio Branco da BR 29 -
parte da Rodovia Brasília - Acre, no dia 13/01/61, com a presença, entre

outras, das autoridades: Dr. Juscelino Kubitschek, Presidente da
República, Senador Felinto Muller, Vice Presidente do Senado, Deputado

Ulisses Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados, Almirante
Ernane do Amaral Peixoto, Ministro da Viação e Obras Públicas, Dr. João
Ponce de Arruda, Governador de Mato Grosso, General Nelson Rabelo de

Queiroz, representante do Ministro do Exército, Coronel Paulo Nunes
Leal, Governador do Território de Rondônia, no momento em que

discursava o  Major Mário Marques, Chefe da CER 5.

O presidente Juscelino é recepcionado pelo
major Mário Marques, chefe da Comissão

de Estradas de Rodagem nº 5 (CER 5) e
oficiais da Guarnição Militar  de Cuiabá,

ao desembarcar no Aeroporto de Várzea
Grande, onde viera para inaugurar o

trecho da BR 29, ligando Cuiabá - MT a
Rio Branco - AC em 13 de janeiro de 1961.

Travessia de rio em balsa desmontável, equipamento cedido pela
1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia sediada em Aquidauana

a declarar que �a Amazônia não pertence
aos brasileiros�.

Onde estão nossos militares? E seus
Comandantes? O que esses governos civis
fizeram com nossas Forças Armadas? E
nossas autoridades? A OAB? Os estu-
dantes, os movimentos sociais religio-
sos, os caras pintadas, a mídia patriótica,

onde estão? Trata-se de de-
fender com a própria vida, o
solo pátrio e nossa honra.
Nossa querida nação foi in-
vadida violentada, estupra-
da por alienígenas
mancomunados com traido-
res corruptos, que vêm nos
governando nessas últimas
décadas.

E o povo brasileiro não
está nem aí. Estão felizes com
as esmolas governamentais
da bolsa família e mais uma
infinidade de esmolas de com-
pra de votos. Estão

deliciando-se com as novelas, onde o casal
das 21 horas aparece em seus lares pratican-
do sexo explícito, destruindo as famílias,
virando a cabeça dos adolescentes.

É lamentável, desesperador, assistir
inerte, tamanho e hediondo crime de lesa-
pátria, e nada poder fazer.

luizjmendonca@gmail.com

O  General Luiz Gonzaga
Schroeder Lessa, ex-Coman-

dante Militar da região, declarou que
o STF ao julgar a questão da demar-
cação da reserva Raposa Serra do Sol,
�deve enxergar o futuro�, pois um
erro de decisão poderá comprometer
a soberania nacional na faixa de fron-
teira, já que, com tal aprovação, fica
vedado o acesso das forças armadas,
produtores rurais e não-índios ou

Ministro General  Zenildo
Gonzaga Zoroastro de Lucena

Pelas nossas reservas de mi-
nérios estratégicos (Nióbio,

Urânio, Terras Raras, etc).o Mi-
nistro Zenildo Gonzaga Zoroastro
de Lucena, considerando análi-
ses, bloqueou a �privatização�
das Reservas de Nióbio de São
Gabriel da Cachoeira (AM), avali-

adas em 1 trilhão de dólares, (que
Fernando Henrique Cardoso que-
ria �doar� por R$ 600.000,00) e,
garantiu militarmente esse patri-
mônio, transferindo a nossa Bri-
gada Militar de Niterói para São
Gabriel da Cachoeira. http://
www.asolucaoparaobrasil.com.br/

 General Luiz Gonzaga S. Lessa e o STF
não-descendentes em suas reservas, a
menos que eles próprios consintam. E
a história da faixa de 150 km não irá
funcionar: o território será deles e lá só
entrará quem eles quiserem. O Brasil
perderá parte da soberania sobre a
região, havendo o risco de que nações
estrangeiras, com o disfarce de ONGs
ambientalistas ou religiosas, passem a
exercer o controle das reservas com a
possibilidade de que essas reservas

venham mais tarde a requerer a sua
independência como nação, passan-
do a constituir um país dentro de
outro país, controlado por outro país,
que não será o Brasil. Só a soma das
3 grandes reservas indígenas da região
(Ianomâmi, Raposa Serra do Sol e São
Marcos), correspondem a quase 20
milhões de hectares, sem contar com
as outras 33 �reservas� espalhadas,
somente em Roraima.
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Fiquei sabendo, por um dos noticiários
da tarde, que está a se realizar em

Manaus o 8º Amazonas Film Festival. Natu-
ralmente uma das estrelas do evento é o
grande produtor nacional Fernando
Meirelles, de quem sou admirador e de quem
já vi muitas obras. Sem nenhum favor, con-
sidero-o um dos maiores gênios de nossa
arte cinematográfica. Em dado momento do
noticiário ele fala de sua nova produção, o
filme XINGU, de Cao Hamburguer, e, como
não podia deixar de ser, tece merecidos
elogios aos três irmãos Villas Boas: Orlando,
Cláudio e Leonardo. Come-
te, todavia, lamentável erro
histórico ao dizer que, na
década de 70, quando foi
aberta a rodovia Cuiabá-
Santarém, �houve sério ris-
co de o Exército Brasileiro
dizimar milhares de índios�,
o que apenas não ocorreu
por intervenção dos Villas
Boas. Felizmente estou aqui
para contradizer tamanha
inverdade.

Nunca, desde sua for-
mação nas guerras contra
os holandeses, o Exército
Brasileiro adotou ou apoiou políticas de
seleção e, muito menos, de eliminação de
etnias. Basta lembrar que Felipe Camarão,
índio potiguar, foi um dos fundadores do
que hoje é o Exército. Em época mais recente,
no século XX, o índio matogrossense Cân-
dido Mariano da Silva Rondon ascendeu,
no Exército, ao posto de marechal e alcan-
çou renome mundial por sua saga desbra-
vando os sertões, desenvolvendo nosso
sistema de comunicações e fazendo conta-
tos com índios ainda bravios. É dele a frase:
�Morrer, se preciso; matar, nunca�. Uni-
versalmente respeitado, realizou, no interior
do país, ao contrário do que ocorreu em
outras nações americanas, um trabalho ím-
par, sem paralelo no mundo. Em minhas
andanças pela Amazônia muitas vezes con-
versei com pessoas que o conheceram e
dele se tornaram admiradoras. Rondon e
os Villas Boas foram contemporâneos e
se davam muito bem. Realizaram vários
excelentes trabalhos em conjunto. Se al-
gumas vezes divergiram foi na busca da
melhor maneira de servir ao país. (Até
entre os próprios irmãos, por vezes, havia
divergências).

Em 1969 o governo federal, conside-
rando a vastíssima experiência do Exército

no trato dos problemas amazônicos, deci-
diu engajá-lo na construção de estradas na-
quela área. Logo no início houve um proble-
ma sério na BR 174 (Manaus-Boa Vista) em
que onze homens não pertencentes ao Exér-
cito � entre os quais um padre � foram mas-
sacrados por índios waimiris/atroaris. Nos-
sa pronta intervenção impediu que o confli-
to se alastrasse e permitiu o prosseguimen-
to da obra sem ocorrência de nenhum outro
incidente grave até hoje.

    Tempos depois, na construção da
BR 163 (Cuiabá-Santarém), foram flechados

alguns funcionários do 9º
Batalhão de Engenharia de
Construção pertencentes
a uma turma de topografia.
Imediatamente foram toma-
das todas as providências
cabíveis, inclusive com a
colaboração dos próprios
Villas Boas, para que os
trabalhos pudessem pros-
seguir em harmonia com
os índios, feito esse que
mereceu aplausos interna-
cionais.

Em nenhum momen-
to índios foram mortos por

soldados e, graças à experiência e à habili-
dade do Exército e dos Villas Boas, da mes-
ma forma soldados não foram mortos por
índios. Soldados, índios e Villas Boas sem-
pre se deram bem. Quem pensa diferente
precisa conhecer nossas guarnições exis-
tentes na Cabeça do Cachorro. Certamente
ficará entusiasmado ao ver o orgulho com
que o índio enverga a farda de soldado.

Minhas palavras expressam a mais
pura verdade e disso dou fé. E, graças a
Deus, ainda estão por aí dezenas e dezenas
de oficiais, sargentos e praças do Exército
que vivenciaram os fatos aqui citados e
podem comprová-los. Insinuar que o Exér-
cito é genocida é distorcer a verdade ou, no
mínimo, desconhecer a História.  São inúme-
ros os filmes nacionais que rememoram fa-
çanhas de conhecidos bandidos, como
Lampião, Fernando da Gata, Lúcio Flávio e
muitos outros. Seria assaz interessante pro-
duzir também mais algumas obras que real-
mente informassem a juventude sobre a
verdadeira atuação dos nossos grandes he-
róis. O Barão de Mauá já foi contemplado.
Que tal, agora, um filme sobre o Duque de
Caxias? Sobre Rondon?

 João Pessoa, PB, 11 de novembro de 2011
 * General de Brigada

marioivan@terra.com.br

*Mário Ivan Araújo Bezerra
MEIRELLES E VILLAS BOAS

 NR: Excelente o comentário do General  Mário Ivan, ex-Comandante do
Grupamento de Engenharia do Exército, no Amazonas, repondo a verdade em
assunto relevante que alguém por desconhecê-la ou por interesse em deturpá-la
difunde apenas uma versão equivocada.

PROJETO  JARI
O assunto �Nióbio� que vem sendo

abordado com freqüência, via internet,
por defensores da soberania brasileira
sobre a Amazônia, me fez recordar uma
experiência vivida em minha juventude
naquela maravilhosa região.  A maior par-
te de minha carreira profissional trans-
correu na Indústria Farmacêutica a servi-
ço da qual residi, nos idos de 1973 a 1978,
em Belém do Pará e outras cidades traba-
lhando por toda a Amazônia e Nordeste
brasileiros, tendo chegado àquelas pla-
gas com apenas 25 anos de idade.

Imaginem a surpresa de um guri inex-
periente ao deparar-se, no Hotel Grão Pará
(talvez já nem exista mais), com militares
fardados, da U.S. AIR FORCE, ali hospeda-
dos. �Inicialmente, achei que fosse algo
passageiro a presença deles em territó-
rio brasileiro, mas, tendo feito amizade
com o pessoal do hotel, acabei desco-
brindo que um andar inteiro estava, des-
de há muitos anos, permanentemente
reservado e em utilização constante por
esses militares norteamericanos. � Es-
tranhei o fato e procurei me informar
sobre o que faziam eles na Amazônia
brasileira... missão militar??? � A res-
posta era sempre... �ninguém sabe!�.

Toquei minha vida profissional
de Viajante de Laboratório, e, logo em
seguida dei de cara com outro fato que me
deixou muito intrigado. �No mesmo hotel
Grão Pará (era o melhor em Belém, naquela
época) encontrei várias vezes com um sujei-
to grandalhão, moreno, grisalho, de bigo-
des, fumando cachimbo e falando inglês,
sempre cercado por várias pessoas, a mai-
oria nativos de Belém. �Acabei descobrin-
do que esse sujeito chamava-se Ludwig
(não lembro mais o 1º nome) e que era o
proprietário de uma empresa de grande porte
mais conhecida como Projeto Jari e que
operava uma Fábrica de Celulose, instalada
em um grande navio, que esse mesmo
Ludwig trouxera dos Estados Unidos e que
o fundeara, nas margens do Rio Jari, pode-
roso curso d�água que demarca a divisa do
Amapá com o Pará, a cerca de 1.000km de
Belém, em direção Noroeste, rumo Guianas.
�Eu vendia medicamentos para a Jari Celu-
lose Ltda. � Compravam razoáveis quanti-
dades e pagavam absolutamente em dia. �
Bons clientes, mas, eu sempre me questio-
nava sobre o porquê de uma indústria de
celulose em pleno coração da Amazônia e
como nosso governo concordara com sua
instalação já que se sabia, perfeitamente, do
enorme potencial poluidor de indústrias
desse tipo, especialmente naqueles tempos
em que ainda nem se falava em filtros e
tratamento de efluentes tão eficientes como
se tem hoje.

Como fornecedor da Jari, tentei várias
vezes obter autorização para ir visitar os

médicos que prestavam serviços no ambu-
latório da planta, mas, isso sempre me foi
negado, até que um dos médicos, a quem eu
visitava em seu consultório de Belém, me
confidenciou que mesmo eles, os médicos,
saiam escoltados do avião diretamente ao
ambulatório, permaneciam quase confina-
dos durante o turno de trabalho  e retornavam
a Belém, sem ter conhecido nada do que
ocorria no interior do navio.

Esse �segredo� todo começou a fazer
sentido para mim quando, ao logo do tempo,
minha curiosidade acabou por me levar a
ouvir de várias pessoas em Belém, Manaus
e outros locais daquela maravilhosa região
de extensões continentais que existiam
muitos outros locais espalhados pela Ama-
zônia, especialmente mais ao norte, onde

nenhum brasileiro podia entrar, mas, os
militares  e civis estrangeiros de várias na-
cionalidades por essas áreas transitavam,
livremente, como se estivessem em seus
próprios países.

Portanto,  o problema de perda de
controle brasileiro sobre a Amazônia é
um câncer histórico, conforme se consta-
ta atualmente.

A ignorância do Povo Brasileiro so-
bre o assunto, em minha humilde opinião,
é resultante de um gigantesco e complexo
processo midiático mundial que se refle-
te, obviamente, nos procedimentos da
Mídia Brasileira, mas, que não é criado
por ela. � A Mídia Doméstica é apenas
veículo para consecução dos objetivos
de grandes potências visando o controle
e manutenção do poder mundial em mãos
dos mesmos poucos já tão bem conheci-
dos.

É muito fácil confundir esta questão
com risíveis teorias de conspiração. -Mas,
�pelo sim, pelo não� melhor prestar atenção
ao assunto �Nióbio�, além de outros, e, já
que fazemos parte de uma minoria não alie-
nada, politicamente falando, cabe a nós,
pequenos, mas, convictos patriotas, �botar
a boca no trombone�. �Pena que, também
na humilde opinião deste velho viajante
aposentado, o som de nosso berro talvez
jamais encontre ouvidos que se revoltem...

 * Corretor de Imóveis - Porto Alegre/RS
Dezembro/2011

* Edgar Wieczorek

Os irmãos Villas Boas
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ALI BABÁ E OS 40 LADRÕES
O MENSALÃO

Após assistir vídeo da entrevista dada pe-
lo ministro Ricardo Lewandowiski, tem-

se a certeza de que os réus do mensalão terão
prescrição de penas antes do final do julga-
mento. O processo tem 130 volumes e 600
páginas só de depoimentos, e o minstro já dei-
xou bem claro que irá analisar cuidadosamen-
te todo o processo a procura de provas con-
vincentes. Concordo, afinal não se pode con-
denar nenhum cidadão sem provas. Essa ati-
tude seria sem dúvida um belo exemplo de
respeito à Constituição, mas se usada no con-
texto desse processo não passa de imoral e
agressiva a um cidadão minimamente esclare-
cido. Não restam dúvidas, para o bom enten-
dedor, a finalidade de terem parido tamanho
calhamaço. É muito provável que depois de
toda essa pantomima, os acusados pelo Mi-
nistério Público entrem com ação contra a
União, alegando danos morais e reclamando
indenização e pensão. A sociedade prepare-
se para bancar mais uma excrescência no país
do ridículo - a bolsa-mensalão.

* Médico - São Paulo/SP

O povo cria  expressiva linguagem  e, de-
la, palavras que permanecem. Ninguém

que se dê ao trabalho  de consulta aos di-
cionários do vernáculo lá encontrará o ver-
bete � mensalão�.

Topará com �mensal�, o  que é relati-
vo ao mês; �mensalidade�, valor de paga-
mento de serviços ou contas com ajuste em
trinta dias; �mensalista�, etc.

O que se pretende dizer é que, com o
significado de mensalidade, o  �Zé Povinho�
derivou, em magnífica critica, o � men-sa-
lão�.  A mensalidade polpuda, recebida sem
esforço ou suor, em troca de concessão mo-
ral. Subordina-se ao recalque da consciên-
cia dos favorecidos. Atropela, sem escrú-
pulos, a lei e a ordem vigente. Enche as arcas
de alguns, dilapidando o bem comum. San-
gra o erário, criminosamente.!

Desnecessário ir aos dicionários!
Qualquer brasileiro ou observador de fora,
mais  ou menos informado, sabe o que é ( ou
foi) o infame  �mensalão�. Indigna mensa-
lidade de suborno, urdida na ante-sala pala-
ciana,  paga a parlamentares, para votar ma-
térias  de interesse  político personalístico do
poder de plantão.  Suborno descarado!

Gorgeta vil aceita por almas mesqui-
nhas. Tão culpadas passivamente quan-
to, ativamente, aqueles que a  idealizaram  e
a colocaram em prática. Veio à tona o escân-
dalo, denunciado por um participante. Crise
existencial ou interesses contrariados? Há
mais de 6 anos o caso  do �mensalão� se

* Antonio Gonçalves Meira
Aproxima-se a hora da verdade !

arrasta na esfera do Judiciário. O desfecho,
a apontar responsabilidades penais, sujei-
ta-se às conhecidas  protelações processu-
ais, agora já, inadmissíveis. Enquanto isso,
os envolvidos na grande falcatrua continu-
am a respirar impunidade.

Na sua esteira, outros escândalos
vêm se sucedendo, haja vista as vergo-
nhosas transferências de recursos reali-
zadas pelo Ministério dos Esportes, para
as ONGs tuteladas pelo PC do B. Um
acinte àqueles que mourejam de sol a sol!

O que esperam os brasileiros desse
julgamento histórico que se aproxima?  Sim-
plesmente que os  senhores Ministros do
STF cumpram com seu dever constitucio-
nal. Que não venham a decepcionar a Na-
ção. Que os implicados sentem-se no banco
dos réus e recebam as sentenças corres-
pondentes às culpas de cada um e que
delas  advenham, de forma clara e defini-
tiva, as  mensagens  que  as novas gera-
ções estão ávidas por ouvir da mais alta
corte de Justiça da nação. Que venham  a
ser banidas da nossa vida pública a prá-
tica nefasta da  ação entre amigos ou do
desvio inescrupuloso de recursos em
benefício de pessoas, ONGs e/ou parti-
dos.  Ou tal acontece com clareza e inde-
pendência ou desmoralizadas estarão,
definitivamente, as nossas instituições.

Com a palavra final o nosso STF -
Supremo Tribunal Federal !

* Coronel

Documento sigiloso da Procuradoria
da República em Minas Gerais, data-

do de 24 de março de 2008, acusa Fernando
Pimentel, quando prefeito,  de superfatu-
rar contratos da Prefeitura de Belo Hori-
zonte para pagar dívidas do PT com o pu-
blicitário Duda Mendonça em contas nos
EUA.

E agora é um eficiente "consultor" da
FIEMG  e de outras empresas. Além do trá-
fico de influência, Fernando Pimentel é
acusado de  receber R$ 1 milhão para mi-
nistrar  "palestras fantasmas" em diversas
entidades ligadas à FIEMG.

ISTO É - 03/03/2010

O  AMIGUINHO
E MINISTRO PREDILETO
DA PRESIDENTE DILMA

Quando cairá?

PARA O MINISTRO JOAQUIM BARBOSA:
Não esquecer o mensalinho mineiro ocorrido em 1988 na campanha para eleição

ao Governo do Estado. Como não podia deixar de ser, tudo regido pelo publicitário
Marcos Valério que é acusado de adotar procedimentos para ocultar dinheiro ilícito
e fraudar empréstimos bancários para ajudar o ex-governador e hoje, deputado
federal Eduardo Azeredo, o ex-ministro de Lula, Walfrido dos Mares Guia e o atual
Senador Biônico Clésio de Andrade, além de mais de 100 políticos mineiros.

BOLSA-MENSALÃO
* Humberto de Luna Freire Filho

No momento em que o processo do Men-
salão volta a ganhar as primeiras pági-

nas dos nossos principais jornais e revistas,
diante da ameaça de uma possível prescri-
ção de pena para muitos daqueles que nele
estão arrolados, é importante que se procu-
re definir, com um mínimo de credibilidade,
sobre quem deve recair a responsabilidade
última, pela demora no seu julgamento. Ini-
cialmente o principal ônus desse atraso re-
caiu sobre os ombros do ministro Joaquim
Barbosa, Relator do Processo, mas diante
do que ele mesmo declarou à imprensa ��
os autos, há mais de 4 anos, estão integral-
mente digitalizados e disponíveis eletroni-
camente na base de dados do Supremo Tri-
bunal Federal, cuja senha de acesso é for-
necida diretamente pelo secretário de Tec-
nologia da Informação, autoridade subor-
dinada ao presidente da Corte, mediante
simples requerimento� � fica difícil deixá-
lo sozinho nesse caso. Em última análise
TODOS os Srs Ministros do STF , mas todos
mesmo, são co-responsáveis por um even-
tual atraso nesse julgamento e por suas
conseqüências. Não vale a alegação de que
têm muito trabalho. Como bem alertou o pró-
prio ministro Joaquim Barbosa o �Mensalão�
é um caso único, pois se trata de uma � ação
de natureza penal de dimensões inéditas
na História do STF�. A Nação espera que
os Srs ministros do STF honrem seus com-
promissos e cumpram com o seu dever !
Estamos de olhos abertos!

AFINAL QUEM ESTÁ
ATRASANDO ESSE

JULGAMENTO?
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 DILMA NO G20

 O pensamento vivo de vossa presidente diante da
�grande e atenta� platéia do G 20.

CADERNOS DA LIBERDADE

Para adquirir o livro, via Correios, envie um cheque nominal e
cruzado, no valor de R$ 25,00 (postagem inclusa) em favor do

Jornal Inconfidência - Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia
CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG

Pagamento  bancário: Efetuar o depósito na conta:
BANCO DO BRASIL - Ag. 2655-7 - c/c 28172-7

e enviar a cópia do comprovante para o
e-mail jornal@jornalinconfidencia.com.br, ou

telefax: (31) 3344-1500 ou endereço postal acima.

Uma visão do mundo diferente do senso comum modificado.
General Sergio A. de Avellar Coutinho

O discurso sobre o nada em Cannes: dar um jeito no neurônio
de Dilma é coisa para um Sírio-Libanês.

Impressionado com o Discurso sobre o
Nada em Cannes, o jornalista Celso Arnal-

do Araújo achou que era pouco internar
Dilma Rousseff por causa de um único tre-
cho do palavrório sem pé nem cabeça.

O grande caçador de cretinices jun-
tou logo quatro ma-
ravilhas do dilmês
rústico, acrescen-
tou seu parecer e
remeteu aos enfer-
meiros a hóspede
mais assídua do Sa-
natório Geral. Fez
um trabalho tão
bom que os médi-
cos do famoso no-
socômio acharam
que é coisa para o
Direto ao Ponto.
(Augusto Nunes)

Celso Arnaldo faz o resumo da
Ópera da Maluquice:

Dilma Rousseff, tentando explicar
aos jornalistas o conteúdo de suas suces-
sivas reuniões com chefes de estado das
outras 19 nações mais ricas do mundo, que

discutiram em
Cannes o futuro
do planeta, com
uma sucessão de
frases e ideias que,
levadas ao pé da
letra, sem uma ri-
gorosa revisão,
seriam barradas
na ata da reunião
de condomínio de
um conjunto ha-
bitacional do �Mi-
nha Casa Minha
Vida�.

Justiça. Lewandowski teria suspendido investigação para se beneficiar

Denúncia amplia crise entre
ministros do Supremo e CNJ
Presidente defende colega e afirma que magistrados

'não se sujeitam' ao órgão

JUSTIÇA BRASILEIRA - VERGONHA NACIONAL

LIMITAÇÃO
SEM PODER. A liminar que foi concedida  impede que o conselho inves-

tigue juizes sem que, antes, Cortes locais analisem os casos. Na prática, ela
suspende as apurações em curso no CNJ.

(O Tempo - 22/12)

(O Tempo - 22/12)

GOVERNO ABANDONA TRANSPOSIÇÃO DO
SÃO FRANCISCO APÓS ELEIÇÃO DE DILMA

Cenário de propaganda eleitoral da
presidente Dilma Rousseff e res-

ponsável por parte de sua expressiva
votação recebida no Nordeste, a trans-
posição do Rio São Francisco foi aban-
donada por construtoras e o trabalho fei-
to começa a se perder. O jornal Estado de
São Paulo percorreu alguns trechos da
obra em Pernambuco na semana passada
e encontrou estruturas de concreto es-
touradas e com rachaduras, vergalhões
de aço abandonados e diversos trechos
em que o concreto fica lado a lado com a
terra seca do sertão nordestino.

NOSSO COMENTÁRIO
A transposição gerou muita polêmica, mas o governo Lulla a empurrou goela

abaixo sob o argumento de que era uma obra vital para o desenvolvimento do
Nordeste.

Eleita a Dilma, a transposição do São Francisco deixou de ser um compro-
misso com o povo, ou, dos R$ 2,7 bilhões gastos desviou-se parcela tão grande para
cuecas e bolsos corruptos que passou a não ser mais �interessante� essa fonte de
malversação do dinheiro público, e, daí, a �inutilidade� da obra?

Lembramos que era uma obra prioritária do PAC (Programa de Aceleração
da Corrupção), na qual foi empregado um Batalhão de Engenharia de Construção.

E agora, quem será responsabilizado?

PCdoB elogia Coréia
do Norte e lamenta a
morte de Kim Jon!

NR: E esse partido, PCdoB,
pertence à base aliada da

 Presidente Dilma.
Só uma pergunta: em que lugar do
mundo qualquer regime comunista
 deu resultado? Cuba, Coréia do

Norte ou Brasília.

Jáder Barbalho
O retorno

Dize-me com
quem andas...

Quando senador re-
nunciou para não ser
cassado. Chegou a ser
preso e algemado por
desvio de verba da
extinta SUDAM e do
Banco do Pará e ainda
o caso da perereca.

Que país é esse? Isto é uma vergonha!Que país é esse? Isto é uma vergonha!Que país é esse? Isto é uma vergonha!Que país é esse? Isto é uma vergonha!Que país é esse? Isto é uma vergonha!
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NÃO VOTO EM

QUANDO  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO
VAI  RETIRAR  O   VERMELHO
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"Antigamente os
cartazes nas ruas, com
rostos de criminosos,

ofereciam
recompensas; hoje em

dia,  pedem votos".

HOMENAGEM
JUSTÍSSIMA

 Nós paulistanos, orgulho-
samente estamos engajados em
prestar homenangens ao ex-
presidente  Lula da Silva.

Tanto que daremos seu nome
a uma das principais avenidas
da cidade.

A Avenida Marginal Tietê
(que passa nos fundos do Par-
que São Jorge,do Corinthians),
passará a chamar-se em breve:
 "MARGINAL LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA"

O MINISTÉRIO DA SAÚDE
ADVERTE :

MENTIR DEMAIS PODE CAUSAR
CÂNCER NA LARINGE!!!

OCUPAR A ROCINHA
É MOLEZA, QUERO

SABER QUE DIA
SERÁ A OCUPAÇÃO
DO CONGRESSO...

A FRASE DA DÉCADA

NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA!
O governo acaba de anunciar que

todo cidadão brasileiro terá direito a dois
planos de saúde privados e GRATUI-
TOS: ASSIM e AMIL.

E devem ser utilizados da seguinte
forma: ASSIM que você passar mal, vai
AMIL para o SUS.

E QUE  DEUS TE PROTEJA
BOA SORTE.

A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo o mundo.Enviou
uma carta para o representante de cada país com a pergunta:

-  "Por favor, diga honestamente qual é a sua opinião
sobre a escassez de alimento no resto do mundo".

A pesquisa foi um grande fracasso. Sabe por quê?
Todos os países europeus não entenderam o que era "escas-

sez". Os africanos não sabiam o que era "alimento".Os cubanos
estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era
"opinião". Os argentinos mal sabem o significado de "por
favor". Os norte-americanos nem imaginam o que significa "res-
to do mundo".O congresso brasileiro está até agora debatendo o
que é "honestamente".

PESQUISA DA ONU

Feliz Natal e
Boas Festas!

M
EN

SALÃO


