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VISITA DO GRUPO /JORNAL INCONFIDÊNCIA
AO GENERAL COMANDANTE DA
4ª REGIÃO MILITAR

INTERVENÇÃO MILITAR, JÁ!
A solução para salvar o Brasil está aqui!
PÁGINAS 14/15

FENART - FESTA NACIONAL
DA ARTILHARIA/2019

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

N

a tarde de 14 de junho, 6ª feira, o presidente do Grupo Inconfidência,
cel Reynaldo De Biasi Silva Rocha e o Editor deste jornal, cel Carlos
Claudio Miguez, fizeram uma visita de cortesia ao novo Comandante da
4ª Região Militar, general de Divisão Altair José Polsin. Além de desejar
boas vindas e um feliz Comando, o presentearam com os livros “Médici
– a Verdadeira História” e “O 4º Grupo de Artilharia 75 a Cavalo”
(foto acima), como também com as revistas Históricas “O Cruzeiro” e
“Manchete” de 31 de março de 1964 e as 3 últimas edições históricas
do Inconfidência, relativas a 31 de março de 1964, Duque de Caxias e
Intentona Comunista de 1935. O general Polsin agradeceu a atenção,
seguindo-se uma conversa sobre os recentes acontecimentos, com a
presença do Chefe da 5ª Seção, major Aristóteles Prestes dos Santos Junior.

Com a presença do presidente Bolsonaro, acompanhado do vice-presidente general
Mourão e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi festejado no
Regimento Mallet, em Santa Maria/RS, o Dia da Artilharia
PÁGINA 23

IX ENCONTRO DO
JORNAL INCONFIDÊNCIA

Será realizado a 08 de julho, 2ª feira, às 14:30 horas, no
Salão Cristal do Clube Militar/Sede Lagoa, o IX Encontro
dos articulistas e colaboradores do Jornal Inconfidência.

PÁGINA 26

OS FINS JUSTIFICAM REPÚBLICA DOS
VELHACOS
OS MEIOS
PÁGINA 4

CINQUENTA E UM ANOS!
E A FERA FORA DA JAULA!

PÁGINA 5

O Comandante da 4ª Região Militar,
“Região das Minas do Ouro”, General de Divisão
Altair José Polsin, convida para a solenidade
em comemoração ao aniversário de
128 anos de criação da 4ª Região Militar.
Data: 5 de julho às 10h
Local: Comando da 4ª Região Militar
(Av. Raja Gabaglia, 450 - Gutierrez)
Uniforme: 9ºB2 ou correspondente (Militares)
Esporte Fino (Civil)

PÁGINA 4

FORO DE
SÃO PAULO
P
9
ÁGINA

“A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro é apenas um
episódio a mais na única disputa de verdade que existe hoje no
Brasil: a guerra para derrubar Moro, liquidar a Lava Jato, soltar
Lula, sabotar o governo e devolver o país aos ladrões - centrão,
PT, empreiteiras. Só isso.”

AS FORÇAS ARMADAS TÊM O DEVER SAGRADO DE IMPEDIR,
A QUALQUER CUSTO, A IMPLANTAÇÃO DO COMUNISMO NO BRASIL.
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MARCO ANTÔNIO FELÍCIO
General de Brigada - PhD em Ciência Política e Estratégia
marco.felicio@yahoo.com

O Tempo 23/06
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QUANTO PIOR, MELHOR.
QUE SE DANE A NAÇÃO!

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

A

ida do Ministro Moro ao Senado
e suas firmes respostas às indagações quanto às suas decisões na Lava
Jato, supostamente, caracterizadas como parciais por meio de documentos,
criminosamente vazados, contendo conversas entre Ele e o Procurador Deltan
Dallagnol, o tornaram mais forte diante
da orquestração pela oposição, comandada pelo PT, no sentido de desmoralizálo bem como a Lava Jato e o governo
Bolsonaro.
Entretanto, quem saiu desmoralizada foi a oposição.
Mostrou-se, Moro, inocente de
qualquer acusação. Enfatizou o criminoso vazamento e, também, a necessidade de se provar a autenticidade dos
documentos publicados e a ausência,
nesses, de alterações do conteúdo. Afirmou que os vazamentos já conhecidos,
embora fora de um contexto maior, buscando sensacionalismo, não apontam
qualquer irregularidade de sua parte e
do Procurador Deltan Dallagnol ou de
outros.
Com pá de cal, enterrou a acusação de ter sido Juiz parcial, ao mostrar,
com números efetivos, o resultado do
seu trabalho à frente da Lava Jato: Das
90 denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF), no decorrer da operação Lava Jato, 45 delas foram sentenciadas. O MPF recorreu em
44. “Falou-se muito em conluio, mas
aqui há indicativo de que este não ocorreu de fato". Expôs, também, estatísticas das prisões cautelares. Foram 298

A

requerimentos, seja para prisão preven- os documentos ilegais.
É casado com o militante LGBT
tiva ou temporária, com 207 deferimentos e 91 indeferimentos, o que demons- David Miranda, este já tendo sido pretra que não existiu qualquer conlúio so na Inglaterra conduzindo milhares
de documentos hackeados e vazados
entre MPF e juízo necessariamente."
Dos 40 senadores presentes, ob- do governo USA, deputado federal em
teve o apoio de 28 deles. Os demais, do vaga, supostamente comprada, de Jean
PT e oposição, sem argumentação plau- Wyllys, ex deputado pelo PSOL-RJ e,
agora, vivendo na Inglasível, agressivos e sem ética,
Até quando terra. Todos com larga consem sucesso. Alguns foram
repelidos pela pessoa do Misujeitaremos vivência com os líderes do
PT e favoráveis à libertanistro. Visavam, a todo cusa Nação
ção de Lula.
to, cegos da realidade, diante
Brasileira a
Há que acrescer que
de milhões de brasileiros, a
condenação de Moro e a lital oposição o PT tem larga experiência
na manipulação ilegal dos
bertação do bandido Lula.
imoral?
meios virtuais, sob diverUm deles, a própria ignorância em pessoa, afirmou que a Lava sas formas, desde 2008, tendo criado
Jato destruiu o Estado Social que Lula organização para tal desiderato a partir
e o PT criaram, levando o País à falên- de 2011.
Inacreditavelmente, a cada dia, o
cia. Outro, idiotizado, tentou acusar a
Sra. Moro de participação em escritório MAV conversa com a população, realide advocacia para vantagens pessoais, zando lavagem cerebral e impregnando
algo jamais existente. Um terceiro pro- psicologicamente centenas de mentes.
pugnou pela condenação de Moro, li- Utiliza-se de grande número de hackers
bertação de Lula e anulação de proces- e de fanáticos ideologizasos. Somente faltou defender a devolu- dos, pagos ou não. Os coorção do dinheiro roubado e indenização denadores/MAV exigem que
para o tempo de prisão dos corruptos. os militantes tenham perfis,
Tendo em vista o acima, surge uma em diversos locais, de acorsérie de indícios conexos, entre eles a do com o perfil e discurso
participação direta, no ocorido em tela, do alvo representado.
Diversas ações, include envolvidos, internacionalmente, em
hackeamentos e vazamentos de docu- so hackeamento, são realimentos confidenciais do governo esta- zadas pelos militantes virduniense USA), como o jornalista e mi- tuais no twitter, facebook,
litante Glen Greenwald, criador do site Orkut, emails, instagran, siIntercept Brazil, que vem publicando tes e blogs.

O objetivo é manter ampla gama
de perfis que apoiem um ator, ou vários
outros, em diferentes comunidades tornando-os atraentes à população.
Desde que chegou ao poder, o PT
tentou censurar, para melhor controlar,
a Imprensa, facilitando a ação do MAV.
Propôs a criação do Conselho Federal
de Jornalismo e a de mecanismos de
restrição à liberdade de pensamento no
III Plano Nacional de Direitos Humanos.
Na Internet, no jornalismo impresso e também na TV e rádio, o PT cooptou
ex-jornalistas, pagos regiamente para
agredir a oposição e a própria Imprensa
contrária. Tentam desacreditá-la para
dar, então, relevo às “verdades” do partido.
Será que o ataque a Moro, à Justiça e ao governo como um todo não
terá a participação do MAV ? Até quando sujeitaremos a Nação a tal oposição
imoral do “Quanto pior melhor. Que se
dane a Nação!”

A FARSA DO ESCÂNDALO

farsa do "escândalo" causado pelo
vazamento das conversas entre o
então juiz Sérgio Moro e o procurador
da República Deltan Dallagnol nos traz
algumas lições importantes.
A primeira é que ainda há, efetivamente, um Brasil do atraso, atuando como um bandido velho e decrépito, que reage desesperadamente com todas as suas energias,
contra as forças das mudanças,
tão desejadas pela imensa maioria
da nossa população.
A segunda é que já decorridos cinco anos da primeira fase da
Operação Lava Jato, e depois de
duas eleições para o Congresso
Nacional, o nosso Parlamento aparentemente não passou pela renovação política que a sociedade brasileira tanto almejava e necessitava.
A terceira é que o jogo jogado pelas velhas oligarquias – e os partidos
políticos que as sustentam – não têm
limites éticos nem freios para o enfrentamento da (talvez) última batalha contra a onda de moralidade que vem varrendo suas bases. Os atores dessa delinquência institucionalizada são capazes de se associarem ao underground
da espionagem internacional, de buscarem apoio em potências estrangeiras,
e em toda sorte de gangsterismo e mer-

cenarismo periféricos.
Não há fundo nesse poço chamado velha política brasileira.
A quarta, e mais triste de todas, é
que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal parecem estar dispostos

a concorrer para que essas forças do
atraso prevaleçam. Aparentemente não
conseguem se livrar da influência daquelas lideranças políticas que os indicaram para as suas respectivas cadeiras. Parecem não se importarem em funcionar como guardiões do retrocesso.
A verdade é que nunca estivemos
tão perto de começar um processo eficaz para a desconstrução do edifício do
crime institucionalizado, que é capitaneado por grande parte dessa elite política anacrônica. E é sabido que a pre-

sença de Sérgio Moro no Ministério da
Justiça e Segurança Pública será instrumental para que tal processo avance.
Tudo o que se deseja com a celeuma causada pelo vazamento criminoso desses diálogos
(absolutamente corriqueiros e que não encerram nenhuma irregularidade) é travar o
avanço da onda trazida
pela operação de Curitiba.
Os objetivos são
claros: retirar o ministro Moro de sua cadeira, enterrar o seu pacote anticrime, torpedear
sua indicação para o
STF e, dessa forma, fazer a roubalheira voltar ao estágio préLava Jato, obviamente com a absolvição e soltura de todos os políticos incriminados nos processos criminais julgados por Sérgio Moro.
Com tudo isso, percebemos que a
reforma a ser operada com o pacote anticrime é ainda mais relevante do que a
reforma da previdência, pois a primeira
viabilizaria o início de um processo que
nos levaria, mais adiante, a um ambiente
político e de negócios livre da corrupção
desenfreada das últimas duas décadas.

*Jorge Pontes

A reforma proposta pelo pacote
anticrime do ministro Sergio Moro deve
preceder ou, no mínimo, ser operada em
concomitância com a reforma proposta
pelo ministro Paulo Guedes. São dois
pilares necessários para o Brasil seguir
em frente e se desenvolver. Não podemos imaginar a economia do país saneada, gerando enormes superávits,
com centenas de bilhões de Reais injetados em investimentos de infraestrutura, e a velha política pilotando os mesmos esquemas da delinquência institucionalizada que nos levaram a crise
atual. Estaríamos assim promovendo
uma reforma para enriquecer ainda mais
essa mesma elite política criminosa que
nos sequestrou.
As conquistas da Lava Jato nunca correram um risco tão grande. Essa
talvez seja a última das reações dos
operadores do crime institucionalizado
contra os desejos da sociedade, mas
talvez seja a mais forte de todas, pois
dela advirá um verdadeiro concerto de
contra medidas e ataques. Vão aproveitar para rever a prisão após sentença de
segunda instância e para travar o pacote anticrime, entre outros expedientes
escusos. A hora é da sociedade estar
mais atenta do que nunca.
*Delegado de Polícia Federal
e foi Diretor da Interpol.
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CEL OSMAR JOSÉ DE BARROS RIBEIRO

CARTA AO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO

Maringá/PR

A

JORNAL INCONFIDÊNCIA

o longo de 264 edições mensais (25 anos), o Jornal Inconfidência foi sempre
um baluarte da democracia, fazendo frente à filosofia do "politicamente
correto" que, a pouco e pouco, minava os mais caros valores da sociedade brasileira.
Hoje, quando a internet traz informações de todo o mundo num piscar de
olhos, quando os jornais da chamada grande imprensa lutam pela sobrevivência,
quando boa parte das notícias de hoje são logo substituídas pelas que serão
manchetes amanhã, uma publicação como o Inconfidência, que busca transmitir
ideias, ideais e valores, está perdendo espaços duramente conquistados.
Cabe, a cada um de nós, evitar que tal venha a acontecer. Se você acredita
que não podemos ceder terreno às forças da dissolução moral do País, faça uma
assinatura do Jornal Inconfidência.
Este o apelo que faço. Obrigado por ajudar a manutenção de posições tão
duramente conquistadas. (11/06)

NINGUÉM INTERFERE NO CRIME
A POLÍCIA NÃO PRENDE

* Lúcio Wandeck

P

or que a autoridade policial limitase a assistir a prática do crime, quando deveria intervir para impedir a continuação e teria a obrigação de prender
em flagrante todos os partícipes e mandantes?
Refiro-me as manifestações que
estão impedindo, hoje, 14/06/2019, o funcionamento do transporte público.
Não estou inventando a regra.
Está no Código Penal em vigor:
“Atentado contra a segurança
de outro meio de transporte”.
Art. 262 - Expor a perigo outro
meio de transporte público, impedir-lhe
ou dificultar-lhe o funcionamento:
Pena - detenção, de um a dois anos.
§ 1º - Se do fato resulta desastre, a
pena é de reclusão, de dois a cinco anos.
§ 2º - No caso de culpa, se ocorre
desastre:
Pena - detenção, de três meses a um
ano.
Forma qualificada
Art. 263 - Se de qualquer dos crimes previstos nos arts. 260 a 262, no
caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no art. 258."

E tem mais:
Prevaricação
Art. 319 - Retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício,
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a
um ano, e multa.
Art. 319-A. Deixar o Diretor de
Penitenciária e/ou agente público, de
cumprir seu dever de vedar ao preso o
acesso a aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a comunicação
com outros presos ou com o ambiente
externo: (Incluído pela Lei nº 11.466, de
2007).
Pena: detenção, de 3 (três) meses a
1 (um) ano.
Condescendência
criminosa
Art. 320 - Deixar o funcionário,
por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:
Pena - detenção, de quinze dias a
um mês, ou multa.

PAÍS DA IMPUNIDADE

O BRASIL É O PAÍS DA IMPUNIDADE TELEVISIONADA, AO VIVO E EM CORES,
PARA TODO O MUNDO. QUE VERGONHA!
* Cel Aeronáutica e Advogado
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Belo Horizonte (MG) 15 de abril de 2019

Excelentíssimo Senhor
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República Federativa do Brasil
SUGESTÃO DE REFORMA DO CONGRESSO NACIONAL

C

om o devido respeito que nutro por Vossa Excelência e amparado na expectativa do sucesso de seu governo, apresento-lhe, para exame e considerações, diretrizes que podem nortear sua luta no combate ao desperdício de recursos de nosso erário, tão aviltado nos últimos tempos.
Entendemos a sua preocupação e a da equipe econômica de seu governo.
Sabemos das dificuldades que deve enfrentar em sua batalha, mas Vossa
Excelência fique certo, até mesmo se não puder contar com o apoio de todo
o Legislativo, que terá o respaldo do povo que o elegeu para iniciar as reformas.
A enorme máquina política que se abriga nos bastidores do Congresso
e o colossal volume de recursos consumidos a cada dia são fatores que sangram a nossa economia, que vê reduzida a possibilidade da nação progredir;
e o que é pior: os congressistas não se sentem responsáveis diretos pelos gastos consumidos na manutenção da máquina pública.
Assim, renovando a intenção de colaborar com suas práticas democráticas, tomamos a liberdade de formular a presente proposta, na certeza de que,
se adotada, tais cortes gerariam enorme diminuição nos gastos do Tesouro.
Não entendemos como necessária, tamanha quantidade de representantes, que, em sua maioria, se elegem apenas com objetivos escusos visando
as regalias que o poder lhes concede; muitas vezes, ao longo do mandato,
passam sem qualquer atividade política.
Assim, estamos sugerindo o exame da composição das duas casas do Congresso, em função do NÚMERO DE ELEITORES DE CADA UNIDADE FEDERATIVA, e não de acordo com a sua população.
Sugerimos a redução do número de Senadores de 3 (três) para 2 (dois) em
cada unidade; poder-se-ia, inclusive, eliminar a figura do suplente, ficando o segundo colocado nas eleições nessa posição.
No caso da Câmara de Deputados, cada Unidade da Federação teria um
número fixo de eleitos, que sugerimos como 3 (três) e a proporção de 1 representante para cada 500.000 (quinhentos mil) ELEITORES.
Sugerimos, igualmente, limitar em R$ 100.000,00 (cem mil reais), o
quantum a ser gasto por cada representante público; este valor abrangeria TODO
O SEU GABINETE, incluindo os seus subsídios.
É uma forma de nossos congressistas se adequarem às nossas atuais necessidades, assim contribuindo para o resgate de nossas combalidas finanças.
É o que apresentamos a exame de Vossa Excelência, como modesta contribuição de quem trabalhou voluntariamente para a sua eleição e acredita na sua
competência, boa vontade e desejo de bem servir a Pátria, em cargo para o qual
foi eleito com expressiva parcela de nossos eleitores.
Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, apresentamos-lhe votos de constantes êxitos.
Historiador José Francisco de Paula Sobrinho
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REPÚBLICA DOS VELHACOS

Como sempre resta a esperança, acreditemos que vencerá não a República dos velhacos,
mas, sim, a República de Curitiba. In Moro we trust.

E

m um país como o
nosso onde o crime compensa largamente era de se esperar que recrudescesse o embate entre a
República dos Velhacos, que tenta voltar
ao poder e almeja soltar o velhaco mor, e a
República de Curitiba composta pelo então juiz e hoje ministro Sérgio Moro, pelos
procuradores da força-tarefa da Lava jato
e pela Polícia Federal.
Quando o juiz competente, íntegro,
de moral ilibada deixou sua brilhante carreira para se tornar ministro, certamente não buscou poder pessoal, mas sonhou que o cargo lhe daria mais possibilidade de continuar sua incansável luta
contra a corrupção.
Como ministro Moro apresentou um
projeto anticrime que está parado no Congresso e que dificilmente será aprovado
por certos parlamentares envolvidos na
Lava Jato. O projeto também foi bombardeado pela OAB, por grupos de advogados, de juízes, de juristas e criticado no
STF. Além disso ele perdeu a COAF, órgão
através do qual poderia outrossim combater o crime organizado.
Aliás, estamos vivendo numa espécie de parlamentarismo na medida em
que o Legislativo esvaziou o poder do Executivo engessando projetos e atos presidenciais. A última prova disso foi o texto
da reforma da Previdência apresentada pelo relator Samuel Moreira, que atendeu de
tal forma o lobby dos servidores e a oposi* Maria Lucia
Victor Barbosa

ção tangida pelo PT que a recente greve nistro Gilmar Mendes do STF liberou senhora. Ninguém reclamou.
2º) A presença do ministro Toffoli
geral, além de ter sido mais uma vez um para dia 25 o milionésimo pedido de lifracasso retumbante perdeu inteiramen- berdade para o hóspede de honra da co- no julgamento do mensalão apesar de
te o foco. Afinal, a reforma da Previdência bertura da Polícia Federal em Curitiba. ter trabalhado como advogado para ouDia 14, no gabinete do ministro Edson tro indigitado: José Dirceu. Em momenestá do jeito que eles querem.
No momento é evidente a costu- Fachin, relator da Lava Jato no Supre- to nenhum o ministro se considerou
meira politização do Direito, o que fica mo, materializou-se o advogado do pre- impedido ou pessoas o julgaram parsidiário da cober- cial.
claro na maneira de tratura da PF de onde
tar a trama sórdida que Outra coisa que ressalta é
Outra coisa que ressalta é a preso condenado dá en- sa com que querem condenar e pedir a
surgiu no afã de libera pressa com que querem
trevistas e recebe saída do Ministro Moro, sem conhecitar o hóspede de honquem quer. Cristia- mento do teor da matéria que é fragmenra da Polícia Federal em
condenar e pedir a saída
no Zanin certamen- tada e obtida criminosamente. E se alCuritiba, destruir o mido Ministro Moro, sem
te não foi tomar chá guém da República dos Velhacos tamnistro Moro e acabar com
conhecimento do teor da
com Fachin. Aí po- bém estiver em envolvido na escuta de
o Lava Jato. Trata-se da
de?
ação do site The Inter- matéria que é fragmentada
um hacker, como é que fica? Normal?
Recordemos
cePT Brasil, dirigido
Essa pressa em pedir a cabeça do
e obtida criminosamente.
apenas dois fatos enpelo americano Glenn
E se alguém da República tre muitos para não ministro contrasta enormemente com o
Greeewald, que hackeou
julgamento do velhaco mor, que se ardos Velhacos também
alongar demais o rastou por longo tempo com o objetivo
ou mandou hackear conartigo, que aconte- de obter provas irrefutáveis de crimes
versas informais entre
estiver em envolvido na
sem nenhuma depois confirmadas por outros tribuo então juiz Moro e o
escuta de um hacker, como ceram
aparição de hackers nais superiores ao da Primeira Instânprocurador e coordeé que fica? Normal?
ou gritaria do judi- cia. Ao final ainda tivemos o espetácunador da lava jato, Dalciário que se diz ri- l o d a p r i s ã o n o S i n d i c a t o d e S ã o
tan Dallagnol, suposgorosamente imparcial:
tamente feitas entre 2015 e 2017.
Bernardo, uma ópera bufa onde não
1º) O desfecho do impeachment faltou até uma "missa negra".
Foram pinçados criminosamente
trechos de supostas falas de um contex- de Dilma Rousseff, quando o então preComo sempre resta a esperança,
to que não se conhece na íntegra, po- sidente do Supremo Ricardo Lewandows- acreditemos que vencerá não a Repúrém isso bastou para que a República ki, juntamente com o ex-presidente do blica dos velhacos, mas, sim, a Repúblidos Velhacos, adeptos do crime e da im- Senado, portanto do Congresso, Renan ca de Curitiba.
punidade acendessem a fogueira da Calheiros, rasgou a Constituição ao manIn Moro we trust!
Inquisição para queimar a reputação do ter os direitos políticos da destituída
ministro e incinerar a Lava Jato.
*Professora, escritora, socióloga, autora entre outros livros de "O Voto da Pobreza e a Pobreza do
Curiosamente, a divulgação dos áuVoto – a Ética da Malandragem", Editora Zahar e "América Latina – Em busca do Paraíso Perdido",
Editora Saraiva. - mlucia@sercomtel.com.br - www.maluvibar.blogspot.com.br
dios adulterados surgiu dia 9. Dia 10 o mi-

OS FINS JUSTIFICAM OS MEIOS

VALE MATAR, ROUBAR, MENTIR, LEVANTAR FALSOS TESTEMUNHOS E MUITO MAIS
Não sei qual o pior, se a declaração de Lula duvidando que Bolsonaro tenha de fato recebido uma facada, ou a possível invasão do
celular de Moro. Buscam desmerecer a Operação Lava-Jato, obviamente visando a liberdade de Lula.
* Rodolpho
Heggendorn
Donner

M

al conheço os motes usados pelos
nazistas para perseguir os judeus no século passado. Mas
bem conheço um que até os dias de hoje
vem motivando crimes tão cruéis quanto os sofridos pelo povo judeu: Os Fins
Justificam os Meios. Ou seja, para conquista de domínio comunista, tanto aqui
quanto em qualquer outro país, tudo
vale. Matar, roubar, levantar falsos testemunhos, além de várias outras formas
de ignorar as leis, menosprezar e eliminar adversários políticos.
Os governos de esquerda de Lula e
Dilma, eles próprios, Zé Dirceu, Palocci e
seus prepostos aí estão como exemplos
flagrantes da mais nojenta prática criminosa para fins políticos e próprios benefícios. Dois fatos recentes retratam perfeitamente o uso desse mote que tudo
permite. Não sei qual o pior, se a declaração de Lula duvidando que Bolsonaro
tenha de fato recebido uma facada, ou a
possível invasão do celular de Moro. Objetivo óbvio, desmerecer a Operação
Lava-Jato, visando a liberdade de Lula.
Ou outros interesses paralelos, sabe-se lá
existirem e que só o tempo revelará.
Em declarações gravadas, o presidiário duvidou que, de fato, Bolsonaro
tivesse recebido uma facada. Prova flagrante de estupidez diante de fatos publicamente testemunhados e comprovados.
Ao mentir descaradamente, usa na prática o tradicional mote comunista. Quem
não viu o vídeo merece ver. Deve ver,
aliás. Se não pelos fatos, pela torpe
capacidade de representar ridículos pa-

péis sofridos e soberbos. Mesmo para os que
já conhecem tais farsas,
revolta a capacidade de
se apresentar como insuperável sapiente em
gestos e falsos sorrisos
debochados. Trata fatos indiscutivelmente
testemunhados negando-os com falsas posturas contrárias.
A declaração de
Lula conseguiu fazer o
general Heleno, chefe do
Gabinete Institucional,
sempre sereno, educado
e racional, perder a calma. Manifestou emocionalmente opinião sobre a
declaração de Lula: “...
presidente desonesto
deveria tomar prisão
perpétua. Canalhice
própria desse sujeito...”. Nenhuma novidade, esse sempre foi o tom
dos comícios de Lula.
Simples instrumentação da filosofia “progressista” de base, fiel aos teóricos do PT
e seus “puxadinhos” PSOL, PSB e PC do
B. Sabe se movimentar ansiosamente nos
palcos, possui fingidas expressões corporais, chora e ri melhor do que os melhores atores de novela. Sempre teve extrema
capacidade de mentir com a mais lavada
cara-de-pau. Pobre Lula de triste fim.
O Brasil tem mais é que agradecer
aos autores do ataque de hacker ao celu-

lar de Moro no aplicativo Telegram, divulgado pelo site The Intercept, exibindo
conversas entre ele e Dallagnol. Curiosamente, será graças a tal crime e suas armações que se poderá saber de verdade - e
isto é o mais importante - quem é quem
nessa batalha contra a corrupção e crimes
políticos que vêm infestando a vida nacional. Quem precisa estar do lado criminoso, culpando e desejando o pior para o
juiz e o procurador, e quem apoia a Lava-

Jato, principalmente no irrestrito combate a crimes infames que, não é de hoje,
vêm destruindo a moral nacional. Nesse
absolutamente necessário quem é quem,
precisará também ficar bem esclarecido o
relacionamento político-jornalístico da
abdicação do deputado Jean Willys em
favor do atual deputado Davi Miranda.
Também o relacionamento sabidamente
afetivo de Davi com Glen Greenwald, editor do site The Intercept, dando margem
a opiniões de envolvimento.
Vê-se claramente que a liberdade
de Lula a ser conseguida - ou não - por
ataques a Moro, Dllagnol e à Lava-Jato
não dependerá apenas de partido ativo e
de justiça honesta. Dependerá também
das claques atuantes em mídias, sindicatos, supremacias jurídicas e demais milícias ocultas de apoio. Militantes sempre
dispostos a usar o secular mote do comunismo original. Nada difícil dentre
muitas outras práticas. Basta trocar interpretações em simples adjetivos, focar
o secundário em detrimento do principal ou empregar sofismas e preciosismos gramaticais em crônicas jornalísticas e quilométricos e nebulosos pareceres e votos jurídicos. Mestres comentaristas do Globo e advogados de
defesa que também o digam, além dos
novatos autores das longas reportagens em Época e Carta Capital. Nada
contra, felizmente vivemos sob liberdade
de expressão. No entanto, algumas dessas intervenções remetem-me ao passado em lembrança do que naquela época
era conhecido como imprensa marrom.
* Coronel - Psicólogo
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CINQUENTA E UM ANOS!
E A FERA FORA DA JAULA!
*Aileda
de Mattos Oliveira

Dilma Vana Rousseff tem nas costas mais uma acusação, a de assassinato do soldado Mário Kozel Filho,
em 26 de junho de 1968, portanto, há cinquenta e um anos, num ato hediondo, idealizado, articulado
e executado pelo grupo de homicidas da qual fazia parte atuante.

T

odos os brasileiros, da parte sã da
Nação, são, de natural, efetivos
membros de uma instituição de existência imaterial, mas de fundo moral e
cívico e cujo regulamento está inteiro
na consciência desses cidadãos, que
põem em prática o que reza os seus artigos, no seu viver diário. Essa instituição chamada “COMISSÃO DA VERDADE SOBRE CRIMES CONTRA A
NAÇÃO” não está vinculada a partido
nem usa vocabulário padrão de alguma
ideologia de cabresto. Sua autonomia
permanecerá, enquanto existirem pessoas de valor a forjarem o arcabouço
social e mantiverem a preocupação de
zelar pela tranquilidade do Estado. Para isso, é imprescindível que traga, a
público, nomes e ações de criaturas,
formadas e conduzidas por agentes estranhos à nossa formação cultural, fornidas nos ideais de dominação, e que
viviam nos guetos, onde arquitetavam
o roubo a bancos; onde a morte sumária dos que lhes eram adversos, estava
registrada em calendário; onde a traição à terra ultrajada era louvada a cada
passo; e onde se escondiam. como larvas em úlceras laceradas.
Os integrantes dessa instituição
têm o direito de saber, sem pleonasmos,
sem eufemismos, sem escamoteações de
quaisquer naturezas, por que razão a
guerrilheira e assaltante de bancos, à
mão armada, criminosa que pertenceu
à facção de inimigos da Pátria, a VPR –
Vanguarda Popular Revolucionária, ainda goza de liberdade, usando dos benefícios que Lewandowski lhe concedeu, ao rasgar a Constituição em pleno
Congresso Nacional, favorecendo-a

com um impeachment pela metade?
Dilma Vana Rousseff tem nas costas mais uma acusação, a de assassinato do soldado Mário Kozel Filho, em 26
de junho de 1968, portanto, há cinquenta e um anos, num ato hediondo, idealizado, articulado e executado pelo grupo de homicidas da qual fazia parte
atuante.

lema”, já confessou seus crimes contra o País, inteiramente à vontade, em
entrevista, protegida pelo escudo da
impunidade, muralha dos delinquentes
políticos, abrigados no regaço dos togados. Nesse grau primitivo de evolução, mereceria uma jaula; travestida de
mulher, deveria estar numa cela, para
que, num pequeno quadrilátero, pas-

Essa criminosa
tinha, tem e terá
que ser condenada.

Ilusão de ótica
Que pena!

O desengonçado dos seus gestos,
a falta de aprumo, resultantes de suas
características psicológicas de indivíduo sem remorsos, sem consciência,
conduzida pela ideia fixa de demolição
do País, dão mostras do desequilíbrio
que domina essa abominável criatura.
(A foto, uma ilusão de ótica (que pena!),
dá forma às palavras.)
Com o cinismo próprio dos seguidores da seita “Destruição é o nosso

sasse a viver a sua miserável vida de dívidas com as leis, com a Nação.
Mário Kozel Filho ainda era muito ingênuo. Não tinha idade para saber que nem todos os que nascem no
Brasil são brasileiros. Não tinha experiência de vida para perceber que a
traição é o pior crime que existe, por

ser executado sempre pelas costas,
sem conceder à vítima da vez, possibilidade de defesa. Era muito jovem para
desconfiar que os miseráveis que deixaram a bomba numa caminhoneta tinham a alma turva, e não viveu para saber que aquela, que tanta náusea nos
causa, ainda permanece a tecer a teia
venenosa para laçar e infectar novos
incautos.
O soldado-mártir foi promovido a Sargento, post mortem, pelo Exército, dando nome à Avenida que passa em frente ao quartel, assim como
ao pátio de formatura, onde deixou de
desfilar por causa de celerados, invejosos, apátridas, que deram vazão ao
ódio enraizado em suas entranhas e,
infelizmente, ainda, aí estão, babando
de despeito pela força moral daqueles
que não se deixam conduzir aos currais ideológicos.
Essa criminosa tinha, tem e terá
que ser condenada. Que a mancha na
História do Brasil pela sua presença sinistra à frente do Executivo do País e,
como tal, o paradoxal vexame de tê-la
Comandante em Chefe das Forças Armadas, seja vista como o grau de decadência de um povo que, em determinado momento, atou, ao seu próprio pescoço, a coleira de submissão às “maravilhas” de um regime vermelho. Parte
dele acordou a tempo.
Só a Justiça continua entorpecida, seguindo o modelo de seu próprio símbolo: com a venda nos olhos,
dorme a sono solto.

*Professora Universitária, ESG/2010, Doutora em Língua Portuguesa, ADESG 2008,
Acadêmica Fundadora da Academia Brasiliera de Defesa e Membro do CEBRES e
Acadêmica AHIMTB - ailedamo@gmail.com

AMAR O BRASIL

Há, sem dúvida, a necessidade de restaurarmos o amor aos valores da pátria,
de sua história e de sua importância na vida de cada um de nós.

A

ideia de restabelecer nas escolas, em todos os níveis, o hino nacional e o da bandeira
brasileira, como marca do início do
dia, vem bem a calhar. Há, sem dúvida, a necessidade de restaurarmos
o amor aos valores da pátria, de sua
história e de sua importância na vida de cada um de nós. É bom recordar que, em uma das últimas copas,
a televisão mostrou que a maioria dos
jogadores não cantava o Hino Nacional.
Deve também ser ensinado e cantado hinos de caráter cívico, como os
da República, da Bandeira, da Abolição e da Independência, que muita
gente, hoje, nem sabe que existem. E,
como no passado, nas aulas de História do Brasil, se exaltar os grandes brasileiros, exemplos de austeridade, com*Aristóteles
Drummond

petência e serviços relevantes prestados na construção da nação brasileira.
Nomes não faltam, mas, na lista,
não podem estar ausentes os nossos
Imperadores, especialmente D. João VI,
que foi nosso Rei e
praticamente consolidou o Brasil como
país ao ser elevado a
Reino-Unido. Ainda no Império, tivemos a Princesa Isabel e os militares estadistas Duque de Caxias, o
Marquês de Tamandaré, o Marquês
do Herval (General Osório) e o Barão de Mauá. Já na República, Oswaldo Cruz, o sanitarista maior, Machado de Assis, o patrono de nossa
cultura. Todos estadistas que não chegaram à Presidência, mas muito fizeram, assim como Rui Barbosa, An-

tônio Carlos Ribeiro de Andrada e
Francisco Campos. Outros destaques
foram os presidentes Getulio Vargas,
Juscelino Kubitschek, Castello Branco, Costa e Silva, Médici e Figueiredo.
Pela vontade popular, o Brasil mostra
querer vencer obstáculos a seu crescimento econômico, cultural, social e político, superando as dificuldades criadas por maus brasileiros, homens corrompidos pelo poder, cabeças equivocadas – ainda que bem-intencionadas. Mas, ao mesmo tempo, resiste a política menor, a deslealdade, a
fraude e a sabotagem ao bem comum
por uma ideologia do ódio, da farsa e
do ressentimento. A defesa da impunidade revolta e enoja!
A reação dos brasileiros de bem

A defesa da
impunidade
revolta e enoja!

tem sido positiva, mas não suficiente para afastar do debate tantas questões mesquinhas, menores, diante da
magnitude de problemas que fazem
tantos sofrerem com o desemprego,
com a ausência de bons serviços de
saúde, política educacional, combate à violência e reconstrução de uma
infraestrutura sucateada. Não são
coisas a serem resolvidas da noite para o dia, mas muito deve e pode ser
feito. Depois, devem ter continuidade, com base numa exigência popular.
Também é preciso uma consciência de que democracia tem limites,
como na educação de filhos, no uso da
liberdade. Esta não pode ser defendida como bem acima da moral e da lei.
* Jornalista - Vice- Presidente da ACM/RJ
aristotelesdrummond@mls.com.br
www.aristotelesdrummond.com.br
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FEB - FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
“Conspira contra sua própria grandeza, o povo que não cultiva seus feitos heróicos”

HOMENAGEM AO PILOTO ANGLO-BRASILEIRO COSME LOCKWOOD GOMM

*Marcos Moretzsohn
Renault Coelho

N

o último dia 8 de junho um grupo de brasileiros se reuniu na pequena cidade
francesa de Lisieux, Departamento de Calvados, na Normandia, para homenagear o piloto anglo-brasileiro COSME LOCKWOOD GOMM, morto em ação nos
céus da França quando retornava de uma missão de bombardeamento à cidade
italiana de Milão, em agosto de 1943.
A pequena, mas muito emocionante homenagem, aconteceu junto ao túmulo
do herói, no St. Desir War Cemetery – Liseux, França. Dela participaram: Cel. Roberto Fernandes, Adido de Defesa do Brasil na França, Bélgica e Luxemburgo e
sua respectiva família, Sr. Pierre Blin, Prefeito Adjunto de St. Desir (França), Marcos Moretzsohn Renault Coelho, Augusto Maranhão, José Mateus Teixeira Ribeiro, Marco Cesar Spinosa, Carlos Magno Alvarez Martinez, Rodolfo Lourenço,
João Barone, Paulo Ewerard, Gustavo Buffé, Sefferson Steindorf, Vitor Santos e
Ana Lúcia Nogueira Mestre.

BREVE HISTÓRICO DO HERÓI ANGLO BRASILEIRO:

Nascido na cidade de Curitiba, PR, em 15/11/1913, Cosme Lockwood Gomm era
filho de Harry Herbert Gomm e Isabel Whiters Gomm.
No ano de 1932 mudou-se para a Inglaterra para alistamento na Royal Air Force.
Em 1933 foi comissionado como Oficial Aviador, recebendo a matrícula militar RAF
34123.
Já em 1934 foi designado para integrar o 45º Esquadrão de Bombardeiros baseado no Oriente Médio. Foi promovido ao posto de Flying Officer em 7/8/36, e em
março de 1937, Gomm foi transferido para o 14º Esquadrão de Bombardeiros voando
nos céus de Amã e da Jordânia. No mês de agosto do mesmo ano, foi comissionado
Flying Lieutenant. A nova promoção foi efetivada em 7/8/38.
De volta à Inglaterra em fevereiro de 1939, Gomm serviu como instrutor na
10ª Escola de Treinamento Aéreo até que em janeiro de 1940, foi enviado para o
Canadá como instrutor da 1ª Escola de Treinamento Aéreo daquele país. Retornou
para a Inglaterra em julho de 1940 e passou a integrar o 77º Esquadrão (subordinado ao 4º Grupo de Comando de Bombardeiros).
Em outubro do mesmo ano, foi transferido para a 54ª Unidade de Treinamento
Operacional (54 OTU).
Em março de 1941, foi novamente transferido, desta vez para o 604º Esquadrão que era comandado pelo famoso Wing Commander John “Cat Eyes” Cunningham
e era baseado em Middle Wallop. Foi nesse Esquadrão que Cosme Gomm completou o seu primeiro turno de missões iniciado no 77º Esquadrão, abatendo 3 Heinkels HE 11 em missões noturnas.

Pela sua destacada atuação, em 18/04/41, foi agraciado com a Distinguished
Flying Cross.
Dois meses depois, foi promovido (provisoriamente) ao posto de Squadron
Leader (equivalente à Major), sendo transferido para o Quartel General do 10º
Grupo de Caças. Em 28 de junho foi nomeado Comandante da Base Aérea de Colerne, permanecendo ali até que em 17 de setembro, foi escolhido para um curso
de qualificação em quadrimotores na 51º Unidade de Treinamento Operacional (51
OTU).
Pelo seu desempenho, em 17 de novembro do mesmo ano, foi comissionado
piloto de provas de quadrimotores, ligado ao QG da RAF.
Foi temporariamente nomeado Wing Commander (posto equivalente a Tenente Coronel) em 01.06.42 e em 1º de setembro teve efetivada sua promoção a
Squadron Leader.
Em 7/11/1942 apresentou-se como voluntário para um segundo turno de ações.
Logo foi aceito e nomeado Comandante do Esquadrão 467º (australiano), equipado
com bombardeiros quadrimotores Avro Lancasters B.I e B.III.
Em 11/6/43 foi condecorado com a Distinguished Service Order – DSO.
Na noite de 15 para 16.08.43, o 467º fez parte de um raid de 199 quadrimotores
dos 1º, 5º e 8º Grupos que atacaram Milão e Turim a partir de suas bases na Inglaterra.
Foi a 24ª missão do segundo turno de operações do Wing Commander Gomm. Sete
bombardeiros foram perdidos nesse raid, a maioria na viagem de retorno, sobre a
França. O Lancaster B.III ED998, código PO-Y do Wing Commander decolou de
Bottesford às 20:34 horas e foi um dos abatidos. Caiu perto da cidade de Chartres às
23:30 horas. Dos 7 tripulantes, salvou-se apenas o Sargento J. R. Lee que foi feito
prisioneiro pelos alemães e levado para o campo de prisioneiros da Luftwaffe em Sagan. Os mortos foram sepultados no cemitério da cidade de Chartres. Seus despojos
foram transferidos depois da guerra para o Cemitério Militar de Saint Desir nos Calvados, França. Foi a última missão do herói anglo-brasileiro Cosme Lockwood Gomm
que aos 29 anos de idade deu a sua vida pela paz e a liberdade do mundo contemporâneo em que vivemos.
Seus restos mortais descansam na sepultura 7-G-C-6.
Honra e glória eterna ao herói anglo-brasileiro que saiu de Curitiba, PR, para lutar contra
o nazismo!
Seu sacrifício jamais será esquecido!
Além do Wing
Commander Gomm, muitos outros brasileiros se alistaram na RAF para lutar contra as forças nazi-fascitas durante a Segunda Guerra Mundial:
Pierre Clostermann, Oscar Delgado O'Neill, Frederick C. Tate, John Raymond
Aldridge, Douglas Anderson, Stanley Harry Barnard (nascido em Recife, morto
em ação sobre Lion-Sur-Mer, na França, em 6/6/44. Seu corpo nunca foi encontrado), William Borthwick, Cecil James Bowles, Arthur Singleton Boyes, George
Robert Dawson, Sidney Albert Holland, Philip Norman Howard (Nascido em São
Paulo, seu avião foi abatido sobre a cidade de Baak, na Holanda. Faleceu no hospital de Gronau, em 01/10/44), Bryan Donald Hughes, John Langley Kerr, Reginald
Arthur Montague Lemmon (nascido em Nova Lima, MG. Morto em ação em 23/
04/44), Cameron Macintyre, Ian Robert Mackintosh, Robert Blair Macwilliam (Nascido em São Paulo. Morto em ação sobre a Alemanha, em 23/11/43), Eric Joseph
Monk (Nascido em São Paulo. Morto em ação sobre a cidade de Antuérpia, na
Bélgica, em 17/06/43), Robert Mcleod More, John David Mccracken, Keith Howard Naughton Rumbo, James Donald Rushworth (Nascido em São Paulo. Morto
em ação sobre a Holanda, em 16/11/44), John Charles Semple, Bernard George Harry Smith (Nascido em São Paulo. Morto em ação sobre o Mar do Norte, em 10/09/
42), Harold Scott Spain (Nascido em São Paulo. Morto em ação sobre Zörnigall,
na Alemanha, em 18/11/43), Derek Arthur Leslie Thomas, James Maclean Wilson
(Nascido em São Paulo. Morto em ação sobre a cidade de Wanne-Eickel, na Alemanha, em 09/11/44), Jerome Gordon Wood e muitos outros nomes que jamais
poderão ser esquecidos.
* Presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira –
Regional BH - Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil - Sócio Correspondente
do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil - Pesquisador Associado ao CEPHiMEx

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

Belo Horizonte - Rua Tupis, 723 - Centro

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

www.anvfeb.com.br

Juiz de Fora - Rua Howian, 40 - Centro
São João Del Rei - Área do Círculo Militar - Centro
PRESTIGIE NOSSOS VETERANOS COM A SUA VISITA
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QUE PARTIDO É ESSE?
PT - O PARTIDO MAIS CORRUPTO E MENTIROSO DA HISTÓRIA UNIVERSAL
DILMA E GLEISI FIZERAM VIAGEM SECRETA
À RÚSSIA ANTES DE ATAQUE HACKER

As duas não contavam com a indiscrição do PC russo,
que revelou a visita

As duas não divulgaram a viagem a Moscou, tampouco o PT a admitiu,
mas a visita acabou divulgada, incluindo fotos, pelo partido comunista russo

P

rocuradas dias atrás, a ex-presidente
Dilma e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não deram sinal de vida. É que
estavam bem longe, em Moscou, enquanto circulavam informações não
confirmadas de suposto conluio petista
com os russos para roubar as mensagens do ex-juiz Sérgio Moro no Telegram. Não contavam com a indiscrição
do Partido Comunista russo, que divulgou foto de reunião com as duas. A
informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.
Na foto do PC russo, Dilma e Gleisi

D

exibem as melhores expressões de crentes comunistas dos anos 1960 em busca
de “socorro socialista”.
Indagada, a assessoria do PT não
explica quais os motivos da viagem de
Gleisi e Dilma e nem mesmo compartilha
a agenda da dupla.
Com a arrogância de sempre, a deputada Gleisi, ré na Lava Jato por corrupção, também não explicou sua viagem com Dilma a Moscou.
Além de Gleisi e Dilma, o PT também
enviou o secretário-geral do partido e sua
“secretária de relações exteriores”.

OS TRÊS GRANDES CORRUPTOS

esses três mega-corruptos, ratazanas do
erário público, ainda falta
um para ser colocado "atrás
das grades". Trata-se da mulher "sapiens", PHD em besteiras, que continua percorrendo o mundo, utilizandose do dinheiro proveniente
dos nossos suados impostos. Como sempre mentiu
durante a vida , alega que foi
vítima de um golpe. Desviar dinheiro agora não é mais crime? Que se rasguem então
a Constituição Federal e o Código Penal Brasileiro! Aliás perguntar não ofende
ninguém: para que serve o Supremo Tribunal Federal? Advogado Alcyone Samico

Agora não temos mais pressa em aprovar a Reforma da
Previdência. Primeiro vamos esperar esta turma morrer de
fome. Fala sério, vai rolar um pão com mortadela escondido
de vez em quanto, né?

Edilene Guimarães

P T

N U N C A

M A I S
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O ANTIPAPA BERGOGLIO

“From Rome”, publicação teológica de prestígio internacional: “Bergoglio é um usurpador do escritório papal
e deve ser punido de acordo com o Canon 1381 por esse crime”,

D

epois de posar ao lado do beiçudo
Raoni – cacique “globe-trotter”,
pau de cabeleira do roqueiro Sting em
saltitantes viagens internacionais -, o
Papa Bergoglio anuncia para outubro
próximo uma “Assembleia Especial do
Sínodo dos Bispos para a Região Amazônica”. Boa coisa não vai sair desse convescote no que se refere à integridade
da nação brasileira.
Antes de enfocar o tal Encontro,
convém mencionar recente estudo divulgado pela “From Rome”, publicação teológica de prestígio internacional, sobre o
argentino Jorge Mario Bergoglio. Segundo FR, a leitura precisa do Código do Direito Canônico leva à conclusão inelutável de que Bergoglio é, em todos os sentidos da palavra, um “antipapa”.
Assinala a publicação: “A renúncia
do Papa Bento XVI é inválida. Não há
outra leitura autêntica do Canon 332 além
do fato de que a renúncia ao munus é a
condição sine qua non necessária para
uma renúncia papal”.
A abdicação de Bento deve ser
questionada porque a renúncia ao ministerium, na forma das declarações
papais de 11 de fevereiro de 2013, avaliada por especialistas em Direito Canônico, não pode significar uma renúncia do munus a partir do Canon 332, 188
etc. Portanto, acentua FR: “O Papa Bento
XVI continua sendo o único e verdadeiro
Papa da Igreja Católica com todos os poderes e prerrogativas desse cargo”. Segue daí que o Colégio de Cardeais não
tem autoridade para se reunir e reeleger
um Papa quando houve uma renúncia
inválida. “Bergoglio é um usurpador do
escritório papal e deve ser punido de
acordo com o Canon 1381 por esse crime”. Neste sentido, 40 bispos do Vaticano,
onde a resistência às heresias do argentino crescem dia a dia, assinaram documento pedindo sua renúncia imediata.
Conclui a publicação católica:
“Como Bergoglio nunca teve qual-

quer autoridade canônica como Papa, Céu, “desde que faça o certo a partir dos foice e do martelo explo* Ipojuca
Pontes
todas as suas indicações para a Cúria Ro- seus próprios olhos”. Vale concluir: Che rado à exaustão na URSS
mana são nulas e sem efeito”. Portanto, Guevara ou Átila, o Flagelo de Deus, que de Stalin, advertiu aos evadidos que “ter
todas as ações tomadas pela Congrega- acreditavam fazer o certo a partir dos relação pessoal com Cristo fora da Igreja
ção de Religiosos, ou pela Congrega- próprios conceitos, estariam agora nas é uma tentação danosa e perigosa”.
ção da Doutrina da Fé contra qualquer hostes celestiais, entre liras e lírios.
Voltando às estripulias de Bergoum, ou as do secretário de Estado em
(Seguramente, por isso, em visita ao glio com o “globe-trotter” Raoni, é certo
relação a nações como a China, incluin- Marrocos, ano passado, Bergoglio consi- que o tal “Sínodo do Vaticano”, a ocorrer
do nomeações de bispos, etc - são to- derou os muçulmanos como “nossos ir- em outubro, terá por objetivo criar uma
das nulas e vazias.
mãos” – exatamente no Marrocos, onde “força-tarefa” internacional (quem sabe,
- Assim, os católicos podem e de foram eliminados, na Batalha de Alcácer- comandada pelo próprio argentino) para
fato são obrigados por Divina Fé a insistir Quibir, em 1578, cerca de 50 mil cristãos, retirar a soberania brasileira da nossa
para que ele seja expulso do Vaticano dando início a massacres ininterruptos Amazônia – ameaçada, segundo o insacomo um usurpador
que, de lá pra cá, ex- ciável establisment europeu, pelo miDe início, visto pelos fiéis
– acrescenta a puterminaram milhões tológico “efeito estufa”.
conscientes
como
um
típico
blicação.
de católicos.
Diga-se que o antipapa recebeu o
militante
da
esquerda
festiva,
Com efeito, sigDe início, vis- cacique na condição de “adepto do “aniBergoglio,
embora
negue,
segue,
nificativa parte dos
to pelos fiéis cons- mismo” – credo segundo o qual as peipsis literis, a cartilha da
católicos já associa o
cientes como um tí- dras, as árvores e os objetos inanimados
argentino Bergoglio
pico militante da es- têm alma. No frigir dos ovos, um aparato
Teologia da Libertação,
à figura do Demo. Seu
querda festiva, Ber- conceitual que une o movimento indiapostasia cultuada no Brasil
objetivo claro é mi- pelas figuras de Leonardo Boff e
goglio, embora ne- genista ao ambientalismo internacional
nar a Igreja por dengue, segue, ipsis li- para promover, a peso de ouro, com suas
de Frei Beto (vai com um “t”,
tro. Distorcendo a
teris, a cartilha da 200 mil ONGs bem abastecidas, “uma
só...), este, aliado de Fidel
verdade religiosa, o
Teologia da Liberta- guerra civil de baixa intensidade” e se
Castro e de sua ditadura
argentino verbera
ção, apostasia cul- apossar - pela ocupação - das imensas
sanguinária, mais viva do que
que Cristo não é só
tuada no Brasil pe- riquezas da região.
nunca na Ilha (faminta)
espírito, mas, sim, um
Para completar a obra do politidominada pelo comunismo ateu. las figuras de Leohomem como tantos
nardo Boff e de Frei queiro (esquerdista) ora hospedado no
outros. (No raso, tal como os mulçu- Beto (vai com um “t”, só...), este, aliado de Vaticano, temos sua carta-resposta aos
manos, Bergoglio parece desacreditar Fidel Castro e de sua ditadura sanguiná- garranchos enviados por Lula, o prisida Santíssima Trindade).
ria, mais viva do que nunca na Ilha (famin- oneiro mais corrupto do mundo ocidenNo mesmo diapasão, julga que a ta) dominada pelo comunismo ateu.
tal. Nela, divisamos o spectrum do imcrucificação de Cristo, ato da redenção
Mas o antipapa tem suas apela- postor que só olha o céu para ver se vai
humana, “foi um fracasso”. Ademais, cor- ções. Ao pressentir que milhões de cató- chover, pedindo que o Chacal do ABC
tejando a teoria evolucionista de Darwin, licos tradicionais estão fugindo da teolo- “não desanime e continue acreditando
já de há muito desmoralizada no campo gia perfilada pelo Vaticano, Bergoglio, em Deus”.
científico, avalia Bergoglio que o verda- agraciado com o emblemático brasão da
Uma burla dessas só no Inferno!
deiro Deus não tinha poder para criar a
P S – Matteo Salvini, primeiro-ministro italiano que vive sendo sacaneado
terra em seis dias, conforme consagrado por Bergoglio porque reza de terço na mão, aconselhou ao antipapa abrir as
no Gênesis.
portas do rico Estado do Vaticano, com centenas de imóveis desocupados, para
Por sua vez, em conclave aberto no acolher os contingentes de imigrantes estrangeiros visto que a Itália, em crise,
Vaticano sobre o ateísmo (organizado por já esgotou sua cota.
um grupo de acadêmicos do Reino Unido)
Bergoglio, mendaz, deu o calado por resposta.
chegou à conclusão, herético, que não
Até.
será preciso ter crença alguma para ser
* Ex-secretário nacional da Cultura, é cineasta, destacado documentarista
“moralmente superior”: O pecador não
do cinema nacional, jornalista, escritor, cronista e um dos grandes pensadores
brasileiros de todos os tempos.
precisa acreditar em Deus para ir para o
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UM GENERAL PARA SER LEMBRADO
E UMA GUERRA PARA NÃO SER ESQUECIDA

“Eu procuro fazer as coisas de forma simples, focar no que precisa ser feito. Se começar a focar
na dificuldade, ficar raciocinando na complexidade do problema, acaba perdendo tempo…
Há um planejamento, e temos que colocar em prática. eu dou o ritmo, de forma mais rápida,
ou menos. mas temos que andar pra frente, a coisa tem que ter dinamismo”.
General de Divisão Santos Cruz

C

arlos Alberto dos Santos Cruz é um militar brasileiro. E um cidadão que o resto do
mundo conhece (e reconhece) melhor que o seu próprio país.
No comando da missão de paz na República Democrática do Congo (MONUSCO)
em 2013, estiveram sob sua coordenação cerca de 23,7 mil militares de 20 países. Pela
primeira vez desde a Guerra da Coréia (1950-53), a ONU (Organização das Nações Unidas) autorizou o uso de força militar para fazer cumprir suas resoluções.
Sob Cruz, deu-se o fim do confronto com o Movimento 23 de Março (M23), o maior
grupo guerrilheiro do país africano, que acabou por encerrar a luta armada nos fins de 2013.
Pouco conhecido no Brasil fora dos meios militares, a missão bem sucedida de
Santos Cruz foi descoberta pela rede de televisão árabe Al Jazeera e revelada ao resto
do mundo em documentário de 25 minutos.
Profundamente humanitário em sua visão de mundo , é dele uma das frases que talvez
mais defina a natureza do trabalho conduzido por civis e militares a serviço da ONU:
“A GENTE NUNCA SE ACOSTUMA COM O SOFRIMENTO HUMANO”
(Fontes: Portal G1, Revista Istoé e Rede Al Jazeera), via www.robinsonfarinazzo.com.br
Publicado no Inconfidência nº 226 de 30/04/2016

JORN. VICENTE LIMONGI NETTO
Brasilía/DF
MORO PRECISARÁ DE BONS ARGUMENTOS
Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 12.06.2019
Sérgio Moro faz pouco caso, "nada
demais". Janaína Paschoal desdenha, "só
espuma". O governo blinda Moro com a
camisa do flamengo. Não é nada, não é
nada, não é nada mesmo. Aliados de Bolsonaro fazem juras de amor à lava jato.
Moro terá que mostrar fortes argumentos e ter couro duro, nas explicações aos
senadores. Caso repita o samba da nota
só, "nada demais" sentirá na pele o que
é adversário com sangue nos olhos. NeCompanhia. Em demonstração de apoio,
nhum cartão vermelho impedirá o clima
Bolsonaro e Moro assistiram juntos ao jogo
tenso. Fechará o tempo. De todo jeito a
entre Flamengo e CSA no Mané Garrincha, em
memorável e eficiente lava jato chamusBrasília quando foram espontânea e
cou-se. E a "espuma" exaltada pela falante
entusiasmadamente aplaudidos
Janaína, poderá virá lama. (13/06)
• • •
GREVE COM BADERNA PREJUDICA A POPULAÇÃO
Tem o repúdio da maioria esmagadora da população, greves e movimentos de protesto que
destroem patrimônio público, incendeiam carros e ônibus e queimam pneus nas rodoviais,
atravancando o trânsito e prejudicando trabalhadores de chegar ao emprego. (14/06)
• • •
INACREDITÁVEIS SANDICES DE LULA
Oportuno e firme o repúdio do ministro Augusto Heleno diante das torpes, infelizes e
patéticas declarações do presidiário Lula, duvidando da veracidade do atentado sofrido pelo
então candidato Bolsonaro. Só mesmo as doces leis brasileiras permitem que um condenado
e preso apenado há 12 anos de reclusão, fale sandices pelos cotovelos e dê entrevistas a hora
que bem entende a jornalistas nacionais e estrangeiros. As inacreditáveis acusações de Lula
insultam não apenas Bolsonaro, vítima da facada, mas, também, os médicos e os milhões de
brasileiros que votaram nele. (15/06)
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ÚLTIMO ENSEJO

Com a eleição de Bolsonaro, surgiu uma última esperança de solução institucional. Não podemos desperdiçá-la.

M

uitos congressistas, preocupados
com a própria reeleição, se opõem
aos projetos do Governo, sob a alegação de que o Presidente, como, também,
os Governadores, não se está empenhando suficientemente, e, por isso, não querem assumir, sozinhos, o ônus de aprovar medidas impopulares.
Se estiverem sendo sinceros, temos pena deles, porque, ainda que alguns sejam velhas raposas, ainda não
foram capazes de entender a conjuntura política brasileira.
Ao contrário do que pensam, as
pautas do governo não são impopulares, mas representam o que a maioria
dos eleitores deseja.
Com exceção dos parlamentares
dos partidos da oposição de esquerda,
que já têm seus votos cativos, os demais, entre eles os do Centrão, liderados pelo capcioso Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que
votarem contra, como diz a sabedoria
popular, estarão dando um tiro no pé,
ou melhor, na cabeça, porque, provavelmente, não conseguirão eleger-se.
Se o Presidente mantiver o apoio
popular que tem, mais cedo ou mais
tarde, esses parlamentares perceberão
que somente têm a perder ao se colocarem contra a vontade majoritária dos
eleitores, o que levará ao aumento do
apoio do governo no Congresso.
Assim, por enquanto, não nos preocupa muito essas dificuldades, artificialmente geradas por congressistas que
votam com a oposição, não por razões
ideológicas, mas por uma tentativa frustrada de pressionar o Governo, para conseguir vantagens indevidas ou para preservar privilégios de categorias profissionais que lhes são caras, ou mesmo,
simplesmente, para tentar agradar os
eleitores de esquerda.

Por outro lado, o Presidente Bol- respondentes que assim pensam, toma- Caminhamos, inexoravelmente, para uma disonaro e seu governo vêm sofrendo mos a liberdade de lhes dizer que :
• Essas “bobagens” são promes- tadura de esquerda, se * Luís Mauro
violentos e contínuos, inescrupulosos
e desonestos ataques dos meios de co- sas feitas durante a campanha para aten- nada for feito, ou para Ferreira Gomes
munição, por motivação nem um pouco der aos anseios dos eleitores e foi, para um regime autoritário em oposição a
ela, se a sociedade, mais uma vez, reanobre, que não é nosso objetivo abor- isso, que ele foi eleito;
• O Presidente está tentando realizar gir e o impedir. Dissemos ditadura de
dar agora.
Todos os observadores, mesmo tudo o que prometeu e, ao contrário do esquerda, porque, sem recursos para
os mais desatentos, perceberão, que, que pensam alguns, ele já fez muito. O que comprar o apoio político, só lhes resembora, quase sempre, as ações gover- é “importante” ele também está tentando taria obter uma autorização para gonamentais tenham aspectos positivos e fazer e, se mais não fez é porque vem vernar por decreto durante certo temsendo sabotado por po- po, para se perpetuarem, ditatorialnegativos, os grandes
Os grandes jornais e
líticos, cujas propostas mente, no poder, como o fizeram na
jornais e noticiários de
televisão, somente di- noticiários de televisão, foram derrotadas pelos Venezuela, e referimo-nos a regime aueleitores e que fracas- toritário, porquanto qualquer govervulgam os ruins, por
somente divulgam os
saram na tentativa de no, fruto de reação, que se instalasse,
mais relevantes de
ruins, por mais
forçar o Presidente a teria de munir-se de poderes extraorsejam os bons. E, se
relevantes
de
sejam
os
aceitar a velha política dinários, para sobreviver às investidas
nada encontrarem que
bons.
E,
se
nada
do toma lá, dá cá;
das forças de esquerda.
contraindique uma
encontrarem que
• Não é razoável
Com a eleição de Bolsonaro, surdeterminada ação,
esperar-se que um pre- giu uma última esperança de solução
imediatamente, invencontraindique uma
sidente, qualquer que institucional. Não podemos desperdiçátam algo para desmedeterminada ação,
seja ele, faça tudo o que la.
recê-la, geralmente,
imediatamente,
dele esperamos. PesSe ele fracassar, a única possibilimentindo ou distorinventam algo para
soalmente, concorda- dade plausível, é a volta do PT ou de alcendo os fatos.
mos com quase todas guma de suas legendas cúmplices.
Tampouco isso
desmerecê-la,
Que ninguém se iluda! Embora
nos preocupa muito,
geralmente, mentindo as medidas adotadas e
pois já o vêm praticanou distorcendo os fatos. não haveria de ser por consideremos remotíssima a possibiliuma ou outra da qual dade de um político como Alckmin, Ciro
do desde muito antes
da campanha eleitoral, servindo-se até discordemos, que lhe deveríamos tirar Gomes, Rodrigo Maia, e outros semede fraude nas pesquisas, sem nenhum o apoio. Em verdade, nem sequer temos lhantes, vir a eleger-se, uma eventual
sucesso, haja vista a expressiva votação a certeza de que, se, por absurdo, viés- administração de qualquer deles seria
obtida por Bolsonaro nos dois turnos semos a ser o Presidente, conseguiría- desastrosa e somente serviria, para abrir
mos fazer tudo que, hoje, imaginamos caminho para a volta da esquerda ao
das eleições de 2018.
O que verdadeiramente nos inqui- que faríamos. O Presidente é o Bolso- poder e da corrupção como instrumeneta é ver alguns apoiadores habituais naro, deixemos que ele governe em paz! to político.
Não obstante, se nada disso basApoiemos, portanto, o Governo de
demonstrarem certo desencanto com a
atuação do Presidente, materializado tar, reproduziremos, a seguir, trecho de Bolsonaro.
Quem cometer a insensatez de
por frases como as que se seguem: “o artigo que escrevemos, muito antes de
Bolsonaro, até agora, não fez nada, não ser lançada a candidatura do Bolsonaro: jogar contra ele favorecerá o inimigo e
Não vemos mais solução institu- jamais será perdoado, nem por nós, nem
disse a que veio”; “o Bolsonaro se perde
com bobagens e esquece o que é impor- cional para a crise política brasileira. pelas gerações futuras.
tante”; “o Bolsonaro deveria fazer isso,
O autor é Coronel-Aviador, Presidente da Academia Brasileira de Defesa,
ou não deveria ter feito aquilo”.
Vice-Presidente do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Membro Efetivo do
Instituto de Geografia e História Militar do Brasil.
Aos poucos, entre os nossos cor-

O DESESPERO DA ESQUERDA
Presidente Jair Bolsonaro, creio que esse segundo semestre será bem diferente, pois a verdade prevalecerá e o Brasil
será uma grande potência econômica, como foi o legado deixado pelos presidentes durante o regime militar.

O

Presidente Bolsonaro herdou um país “quebrado economica- Bolsonaro. Em recente entrevista afirmou: “Aquela facada tem alguma coisa
mente”, com uma crise ética, social e moral jamais vistas, uma muito estranha, uma facada que não aparece sangue, que o cara é protegido por
divisão criada por políticos irresponsáveis (“nós e eles”..., “eu seus seguranças”. O Gen. Heleno prontamente saiu em defesa do Bolsonaro com
odeio a classe média”), a maior corrupção desde a proclamação da República, os seguintes dizeres: “Será que o câncer dele foi mentira? É o da dona Dilma,
dentre outras mazelas, sem falar no desemprego que atinge mais de treze milhões também o foi? Isso é uma canalhice típica de Lula”!
de brasileiros. Esses primeiros seis meses foram truncados, com
2 - A ex-presidente Dilma percorre o mundo afora dizendo
“Olhe para os mais
ajustes entre os novos integrantes do Governo, além de uma
ser vítima de um golpe. Não adianta argumentar com essa
mega chantagem por parte dos perdedores das eleições de
senhora que sempre viveu mentindo durante a sua vida.
necessitados e
outubro de 2018. Na democracia há alternância de poder, marca3 - Tentativas de minimizar e até terminar com a Operação
sofridos, pois dessa
da por vitórias e derrotas, mas estes não aceitam as regras do
Lava Jato, desmerecendo, denegrindo e desqualificando os
maneira
não
deixará
jogo, pois na realidade são admiradores e fanáticos pelas ditadois grandes Dom Quixotes dela: o Juiz Sérgio Moro e o Proespaços para que
duras cubana e venezuelana principalmente.
curador do Ministério Público Federal Delton Dallagnol.
Observo os adversários do atual governo agrupados da
4 - Segundo a transloucada Gleisi Hoffman, senadora e
surjam novos “pseudo
seguinte maneira:
presidente do PT, a reforma da Previdência só trará malefícios
salvadores
da
Pátria”,
1- Os “pseudo socialistas” na realidade comunistas e
para os trabalhadores brasileiros. E teve a petulância de marcar
na realidade
admiradores de ditadores que se perpetuam há anos.
uma greve geral para o dia 14 de junho, que foi um tremendo
2 - Socialistas, em menor número, que almejam uma forte
comunistas, corruptos fiasco. Além disso lidera a campanha Lula Livre, pois só assim
intervenção estatal na economia. Não podemos olvidar que é um
o país retornará à Democracia. Ela afirma também que a Vee populistas”!
dos caminhos para se alcançar o comunismo.
nezuela é um exemplo desse regime de governo.
3 - Os anarquistas que buscam o fim do Estado e da sua autoridade.
Presidente Jair Bolsonaro creio que esse segundo semestre será bem
4 - Os “inocentes úteis” que jogam pedras sem saber o por quê! São jovens diferente, pois a verdade prevalecerá e o Brasil será uma grande potência ecoainda em formação de caráter é facilmente manipulados por professores adeptos nômica, como foi o legado deixado pelos presidentes durante o regime militar.
da filosofia gramcista (todo poder será tomado não mais por armas, mas por
Finalizando deixo uma mensagem para reflexão: “Olhe para os mais
mudanças na mentalidade, através de alterações na história, costumes, tradições necessitados e sofridos, pois dessa maneira não deixará espaços para que surjam
e moral de um povo) em salas de aulas.
novos “pseudo salvadores da Pátria”, na realidade comunistas, corruptos e
A oposição tenta de todas as maneiras desestabilizar o Governo com populistas”!
* TEN CEL PMERJ
mentiras deslavadas dentre elas:
Instrutor de Deontologia, Chefia Militar, Gestão do EM e Trabalho de Comando das Academia de Polícia
1 - Lula põe em dúvida o atentado à faca sofrido em setembro de 2018 por Militar D.João VI e Escola Superior da PMERJ no período de 2000 à 2012. E-mail: fschittini@gmail.com
* Luiz Felipe
Schittini
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CLONAGEM DE TELEFONES.
APENAS SUSPEITAS?
Cel Osmar José
de Barros Ribeiro

A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro é
apenas um episódio a mais na única disputa de
verdade que existe hoje no Brasil: a guerra para
derrubar Moro, liquidar a Lava Jato, soltar Lula,
sabotar o governo e devolver o país aos ladrões

N

ada melhor para definir a situação to econômico!
política atual, que a frase do jornaComparecendo voluntariamente
lista e professor J. R. Guzzo: a clonagem ao Senado Moro respondeu a todas as
do telefone do ministro Sérgio Moro é indagações que, durante quase nove
apenas um episódio a mais na única horas, lhe foram feitas pelos parlamendisputa de verdade que existe hoje no tares, muitos deles envolvidos em proBrasil: a guerra para derrubar Moro, cessos que dormitam no STF, tendo
liquidar a Lava Jato, soltar Lula, sa- ficado meridianamente claro que, entre
botar o governo e devolver o país aos a organização criminosa e a lei, no dizer
ladrões – Centrão, PT, empreiteiras. do insuspeito Fernando Gabeira, o miSó isso.
nistro escolheu a lei.
Desde o julgamento e condenaO sítio O Antagonista, em 17 de
ção do ex-presidente Luiz Inácio Lula junho do corrente ano, revela que Matda Silva, o Partido dos Trabalhadores thew Stephenson, professor de direito
(PT) buscou em toem Harvard e autoridade
Para os fiéis
das as oportunidades,
na pesquisa sobre corno Brasil e no exterior,
rupção e política, publiseguidores, a
declarar a sua inocêncou em seu blog Global
condenação
de
Lula
cia. Uma fortuna vem
Anticorruption um lonem três instâncias
sendo gasta, não se
go texto... sob o título
sabe vinda de onde
“O Incrível Escândalo
judiciais e os
ou de quem, para tenque Encolheu? Novas
processos aos quais Reflexões sobre o Vazatar mostrar que Lula
foi submetido a um
mento da Lava Jato. Alainda deverá
processo político.
gumas conclusões extraresponder,
nada
Para os fiéis seguidoídas do mesmo:
representam
res, a sua condena- os diálogos vazação em três instâncidos não tornam sem funas judiciais e os processos aos quais damento a condenação de Lula;
ainda deverá responder, nada repre- nenhuma mensagem prova que a
senta.
hostilidade a Lula e ao PT já existisse
Sérgio Moro e os Procuradores quando a investigação e o julgamento
empenhados na Operação Lava Jato vem do petista começaram e tenha influensofrendo ataques de hackers que vio- ciado qualquer decisão do Ministério
lam o sigilo das suas comunicações, não Público ou sido baseada em motivasendo de descartar o envolvimento de ções ideológicas de direita;
profissionais de inteligência estrangei- as mensagens vazadas e dataros na ação. Os ataques buscam anular das de setembro de 2018, não dão credia condenação de Lula. Trata-se de uma bilidade óbvia (como diz The Intercept)
total inversão de valores: como aceitar às acusações de que os procuradores
que os empenhados em fazer com que da Lava Jato são ideólogos de direita
os criminosos paguem por seus crimes cuja missão primordial era destruir o PT
sejam ameaçados de punição, enquan- e impedir o retorno de Lula ao poder.
to os meliantes defendem que o sigilo
- a maioria das mensagens estava
valha para proteger a identidade de seus no contexto da fase de investigação –
parceiros?
quando o procurador deve requerer
O êxito de tal pretensão resulta- mandados, intimar testemunhas, etc.,
ria, em última análise, na derrocada da medidas que o juiz tem de aprovar.
Operação Lava Jato, na libertação dos
As organizações responsáveis
políticos e empresários envolvidos em pela segurança do Estado devem, obvicrimes que quase levaram à bancarrota amente, estar atentas ao problema e,
a própria Petrobras, os Fundos de Pen- mais do que isso, aos inúmeros indícios
são dos funcionários de diferentes es- de que se tentou e se tenta, inclusive
tatais e o próprio Estado Brasileiro, bem com apoio externo, liquidar a Lava Jacomo a devolução das importâncias to, soltar Lula, sabotar o governo e
cobradas aos réus como ressarcimento devolver o país aos ladrões – Centrão,
dos danos causados ao Brasil e aos bra- PT, empreiteiras. Só isso. (21/06)
ojbarrosr@gmail.com
sileiros. Um desastre, tanto moral quan-
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“Árdua é a missão de desenvolver e defender a
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos
antepassados em conquistá-la e mantê-la.”
General Rodrigo Octávio / 1º Comandante Militar da Amazônia (1968/1970)

* Manoel Soriano Neto

N

AMAZÔNIA – O GRANDE DESAFIO(XXI)

o artigo anterior, comentamos, su- monsenhor Marcelo Sanchez Sorondo,
cintamente, o que será o Sínodo denodado defensor das causas ambienPan-Amazônico a ser realizado no Va- talistas, chanceler e presidente da Ponticano, em outubro próximo. Também tifícia Academia de Ciências (PAC) e da
abordamos, pela rama, a participação Academia de Ciências Sociais (PACS) da Igreja Católica, por meio de sua cor- importantes órgãos doutrinários da
rente, dita ‘progressista’ (alguns falam Santa Sé. Pode-se inferir, pois, que o
em “Igreja Nova”), na preparação do Vaticano alinha-se com setores da Igredito Sínodo, eis que são assuntos co- ja, de matiz esquerdista, e com nações
nexos e umbilicalmente imbricados. Mui- hegemônicas que almejam a internato vem se escrevendo a respeito deste cionalização da Amazônia, o que podeEncontro, mas nunca é demais acres- rá redundar em um desnecessário concermos algumas considerações, mesmo flito do Brasil – uma das maiores nações
que repetitivas: afinal, “a repetição é a base do aprendizado”.
Destarte, prosseguiremos na análise do tema, com um pouco mais
de profundidade, frisando que o
Sínodo será “um encontro global
FIZEMOS
FAREMOS
de bispos no Vaticano para discuONTEM!
SEMPRE!
tir a realidade de índios, ribeirinhos, e demais povos da Amazônia, políticas de desenvolvimento dos governos da região, mudanças climáticas e conflitos de
terra”. E mais, - dê-se ênfase! –
“discutir-se a evangelização dos
povos amazônicos”, vale dizer,
com quase certeza, a implantação
de uma “nova catequese”, bem ao
gosto da ‘esquerda clerical’ (antiga expressão, hoje fora de moda)...
Nos dias atuais, em nosso
País, existe uma clara dicotomia na Igre- católicas do mundo – com o Estado do
ja Católica, tornada evidente na recente Vaticano. A quem isso interessa? Imeleição da CNBB, como assinalamos em pende ainda destacar, que uma das ennossa última matéria. Os ditos ‘progres- tidades organizadoras do Sínodo Pansistas’ defendem teses brandidas pelas Amazônico é a Fundação Amazonas
esquerdas, em consonância, alegam, com Sustentável (FAS), uma ONG ambiendiretrizes do Papa Francisco, “Pontífi- talista, com sede em Manaus, presidida
ce que deseja o clero bem mais próximo pelo engenheiro florestal Virgílio Viana,
dos pobres e de seus problemas”. Os financiada por empresas privadas, como
‘conservadores’, mais ligados ao sau- a Samsung e a Coca Cola, e pelo ‘Fundo
doso Papa João Paulo II e a Bento XVI, Amazônia’, cujo maior doador - ‘mepriorizam o resgate dos tradicionais va- cenas’ - é o governo norueguês. Além
lores cristãos e são francamente con- do monsenhor Sorondo e de Viana, estrários à ‘Teologia da Libertação’. Esta tão bastante envolvidos com a realizaTeologia (desde as Conferências do Epis- ção do Sínodo, Dom Cláudio Hummes,
copado da América Latina, de Medellin, presidente da Comissão Episcopal para
em 1968, na Colômbia; e de Puebla, no a Amazônia, da CNBB, e Martin Von
México, em 1979) surgiu no seio da IgreHildebrand, colombiano/estadunidenja, apesar de sua condenação, após
se, presidente da Fundação Gaia AmaPuebla, pelo citado Papa João Paulo II,
zônia e idealizador do já amplamente
e que tem por lema, ‘a opção preferencomentado ‘Corredor Triplo A’.
cial pelos pobres’...
Em recente entrevista a ‘O Estado
Tal é a importância para o Vade São Paulo’, o ministro general Heleno
ticano, do Sínodo em comento, que foi
declarou que “a questão vai ser objeto
enviado para um encontro preliminar - o
‘Sínodo da Amazônia’ -, ocorrido em de estudo cuidadoso pelo GSI”.
(continua)
março passado, em Manaus, o famoso
* Coronel, Historiador Militar e Advogado

msorianoneto@hotmail.com

O EXÉRCITO E A SECA NO NORDESTE

seca no Nordeste é uma calamidade
da natureza que machuca e maltrata
as populações radicadas na área, principalmente no Ceará. Desde o tempo do
Império, quando D. Pedro II, visitando a
área, prometeu vender as joias de sua coroa para minorar ou resolver tão grave
infortúnio, que os governos federal e estadual tentam dissipar essa tragédia. Somente, a partir de 2013, começou a soprar
o vento da solução definitiva de erradicação da seca no Nordeste brasileiro.
Surge a engenharia do Exército, Através

do 1º Grupamento de Engenharia, sediado em João Pessoa-PB, criou-se um
projeto de baixo custo, onde um poço
artesiano foi cavado em pleno sertão
árido, São João do Sabugi RN, e está oferecendo água permanente de boa qualidade retirada do subsolo daquela estéril região. Os engenheiros do Exército
desenvolveram uma tecnologia moderna e prática, aplicando os meios locais.
O poço experimental tem apenas
60m de profundidade, utiliza energia
solar, através de um reduzido painel

para puxar a água através de bombas
elétricas. A água é armazenada numa
caixa d’água plástica, à disposição de
35 famílias. Para a agricultura e animais
bastam ampliar os recursos para aumentar a capacidade de retirar e armazenar o precioso líquido. O custo total do
projeto foi de R$ 6.900 (seis mil e novecentos reais) por unidade instalada.
Desde o Império, gastaram-se bilhões
de reais na construção de açudes, verdadeiros piscinões que evaporam e
secam pela contingência do calor pro-

vocado pelo prolongamento da estiagem.
Notícia auspiciosa, mas que toda a imprensa do Brasil e as Cel José Batista
Pinheiro
autoridades insistem
em ignorar. Parece que até o governo do
Estado do Ceará só pensa na onerosa
transposição do rio São Francisco que é
uma solução parcial e efêmera. O Exército
lançou as sementes da solução definitiva,
agora é só plantar e colher.
(Rio de Janeiro, 13.06.2019)
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A FARSA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO BRASIL – PARTE II
Mais um pequeno relato do que vivenciei durante cerca de 5,5 anos dentro
de uma universidade federal aqui no Estado do Rio Grande do Norte.

D

ando continuidade ao artigo anterior, começarei pelo comportamento
dos nobres professores universitários.
Uma parte gostava da “erva”. Um deles,
inclusive, chegou a dar aula completamente drogado, os olhos injetados, falando coisa com coisa e rindo feito um
doido. Fora o cheiro repugnante. Nos
intervalos, alguns professores sentavam-se entre os alunos e fumavam cigarro de maconha como se o ambiente
fosse propício para isso. A venda de drogas também era constante. Em 2016, no
ano em que saí da universidade, um colega me confidenciou que um grupo estava vendendo cocaína às vistas de todos. É fácil entender por que protestam
tanto contra a colocação de policiais
militares dentro das universidades.
Ainda sobre os professores, muitos são filiados ou simpatizantes a partidos políticos. Nada contra. O problema é
a interferência nos assuntos estudantis e
a mistura entre as duas coisas. Havia um
professor que fazia questão de afirmar ter
doado uma quantia importante para o
comitê de um partido de esquerda. Até
aí, tudo bem, mas quando o mesmo arrasta todo o comitê para dentro da universidade para dar “palestras” e incitar
alunos a se filiarem e participarem de
protestos contra o governo, você des-

confia de suas reais indiminuída por causa da mitenções.
nha ligação com os miliUm outro colega,
tares e por discordar das
durante as eleições de
ideias de esquerda. Tive2014, recebeu uma caroram colegas, policiais mina de um casal de profeslitares, que chegaram ao
sores. No carro, várias caiponto de intimidar profesxas com adesivos e botsores em aula ao mostrarem
tons a favor de um partiestar portando suas armas
do de esquerda. O colega
de fogo porque não aguenafirmou que, durante todo
taram as humilhações. Coo caminho, o casal insistia
legas simpatizantes à mopara que ele usasse um
narquia brasileira eram xinadesivo no peito, numa
gados por professores, os
tentativa de recrutá-lo
quais incitavam outros alupara a causa. Ele recusou,
nos a fazerem o mesmo. ReOcupação
de
um
dos
porém nunca mais aceitou
cusei a láurea do curso por
carona deles. Na sala de banheiros da universidade todos estes motivos.
uma das professoras, encontrei caixas
Desperdício há muito: de papel,
cheias de material de campanha a serem água, luz, telefone, tinta de impressora,
distribuídas na universidade. A partir daí, material, de maneira geral, intelecto. Poudeixei de entrar na sala, embora fosse meu co se aproveita, muita se destrói, a não ser
direito por ser bolsista de um projeto.
que o seu departamento tenha um viés
Dentro e fora das salas, a perse- sustentável. Quem critica o contingenciaguição ideológica e as ameaças eram tre- mento de hoje esquece que, há cerca de
mendas. Um colega afirmava para todo três, quatro anos atrás, mal havia um romundo que quisesse ouvir que um ami- linho de papel higiênico no banheiro dego pessoal dele havia sido espancado vido a cortes – e não contingenciamento
na universidade porque falara mal de – de verbas.
um partido político. Por se filha de miO desperdício de intelecto está no
litar, fui discriminada, censurada e até investimento precário em pesquisas da
mesmo ameaçada. Outros colegas mili- área de pós-graduação. Pesquisas relatares passaram cionadas à homossexualidade, a uma
pelo mesmo pro- cidade sem graça no interior ou sobre a
blema, alguns até obra de um pesquisador de quem nindesistiram de con- guém nunca ouviu falar – e nem ouvirá, a
tinuar o curso por depender da sociedade lá fora – são incausa da discrimi- centivadas pelos professores, os quais
nação. Lembran- afirmam, nos bastidores, serem pesquido: isso não ocor- sas fracas e de pouca relevância. Porém,
re em toda a uni- não importa: o que se quer é formar mesversidade, mas em tres e doutores prontos para dar continuicursos fortemente dade ao trabalho de lavagem cerebral
politizados.
deles. Recebi duas propostas de mesJá tive nota tra-do. Recusei as duas porque, com cerPichações nas paredes da faculdade

teza, eles me reprovari- *Rayanne Gabrielle
da Silva
am ao falar sobre minha
área de especialização, pois eles já sabiam
que eu não era fácil de manipular.
Portanto, o que há de errado nas
ações do atual governo com relação a
determinados contingenciamentos em
setores que, de fato, há muito tempo só
fazem barulho e pouco trabalho no Brasil?
Em caso de dúvidas, observem as figuras,
entre professores e alunos, que estão indo protestar, toda semana, contra as medidas do ministro. São os que reprovam
para viver de bolsa, são os que ensinam
praticando perseguição ideológica e lavagem cerebral, são os que pouco produzem cientificamente. Até agora, não vi
nenhum grande mestre, doutor, especialista ou aluno sério e comprometido com
o seu trabalho indo às ruas protestar,
gritar e xingar o governo. Pelo contrário. Estes se encontram enfurnados em
seus laboratórios, com a cara nos livros
e produzindo cientificamente, afinal,
com pouco pode-se fazer muito. Disso,
eles não abrirão mão.
A realidade descrita acima é uma
das várias que ocorrem dentro de universidades públicas e institutos federais por
todo o país. Que o relato não sirva de desestímulo para os futuros ingressantes,
pelo contrário: combatam isso como eu
e vários outros combateram e ainda combatem, prontos para transformar a universidade pública brasileira naquilo que
ela realmente é, uma fonte de conhecimento, diversidade e integração, afinal,
a universidade é de todos e para todos.
Só assim o Brasil conseguirá se alçar
aos objetivos almejados no campo da
educação, ciência e tecnologia.
* Especialista em História Militar, licenciada
em História, graduanda em Administração e
professora da rede estadual de ensino do
Rio Grande do Norte.

GLTB
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Padre Paulo Ricardo

Aviso importante a todos que defendem a vida e a família:

Projeto de Lei que pune com prisão qualquer oposição às teorias de gênero está de
volta à pauta da Comissão de Constitucionalidade
do Senado Federal.
O Projeto de Lei 672/2019, de autoria do Senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, supostamente, segundo o relator Senador Alessandro
Vieira, deveria proteger os homossexuais e membros da comunidade LGBT contra a violência.
Na verdade, porém, conforme pode ser lido
no próprio texto do projeto, a iniciativa, promoverá a criminalização de todos aqueles que se expressarem contra a ideologia de gênero, inclusive
pais de alunos e professores.
É o que afirma o PL 672/2019 quando:
(...) inclui na referida legislação os crimes
de discriminação ou preconceito de orientação
sexual e/ou identidade de gênero.
E estabelece punição para as práticas deste
crime:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os
crimes resultantes de preconceito em razão da
identidade de gênero e/ou orientação sexual.
Constitui crime:
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedëncia nacional, identidade de gênero
e/ou orientação sexual.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
Devido à forma equivocada como foi apresentado, o projeto foi aprovado em primeira votação por 18 votos a favor e um único contra na quartafeira, 22 de maio. A lista dos votantes pode ser consultada aqui.
Mas depois de, literalmente, milhares de pessoas terem enviando mensagens e telefonado aos gabinetes dos senadores, e outros muitos terem se dirigido ao Senado para explicarem pessoalmente aos parlamentares o verdadeiro
significado do projeto, o Projeto não conseguiu mais entrar em pauta para a votação suplementar nas duas semanas seguintes.
No entanto, o PL 672/2019 está novamente
agendado para entrar na pauta da CCJ na manhã da
próxima quarta-feira, 12 de junho de 2019.
Conforme pode ser verificado na ficha de tramitação neste link, o PL está agendado para o quinto lugar da pauta.

Necessitamos da ajuda de todos
para impedir a aprovação deste
nefasto projeto.
Telefone e envie emails aos parlamentares
membros da Comissão de Constituição, Cidadania

e Justiça do Senado Federal, explicando-lhes que
foram enganados.
Não se limite a protestar.
Explique aos senadores e seus assessores
sobre a malícia do projeto, como os eleitores estão a par dos acontecimentos
e a preocupação dos pais sobre
os efeitos que o projeto aprovado terá sobre a educação de seus
filhos.
Mostrem como a verdadeira finalidade do PL 672/2019
não é proteger da perseguição
os homossexuais, mas perseguir os pais de família que, no
exercício constitucional do direito de educar seus filhos, manifestarem oposição à
ideologia de gênero.
Peçam a todos que votem contrariamente
ao Projeto de Lei nesta quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Usem em todo momento de polidez e educação, mas sem deixar de ser muito claros em suas
palavras, em nenhum momento utilizando expressões ofensivas ou indecorosas.
Divulgue esta mensagem a todos os seus contatos e peçam que eles façam o mesmo.
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A OAB NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Ordem dos Advogados do Brasil, com todo o manto que a reveste, não deixa
de ser um conselho de classe tendo, dentre outras competências, a de instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética
e Disciplina, por desvio de conduta dos seus integrantes.
O citado órgão foi criado pelo Decreto nº 19.408/1930, que “Reorganiza a
Corte de Apelação”, assinado por Getúlio Vargas.
Inserido nesse contexto, consta no Art. 17: Fica criada a Ordem dos
Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem
dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos Institutos dos Estados,
e aprovados pelo Governo.
A Lei nº 4.215/1963, que dispõe sobre o Estatuto da OAB, no Art. 1º reza:
A Ordem dos Advogados do Brasil, criada pelo Art. 17... é o órgão de seleção
disciplinar e defesa da classe dos advogados em toda a República.
Por fim, a Lei nº 8.906/1994 deu à Ordem a amplitude explícita no Art.
44 com mais esta finalidade: I - defender a Constituição, a ordem jurídica do
Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídica...
Mais adiante o Art. 44, II assinala que tem por finalidade, “promover,
com exclusividade, a representação,
a defesa, a seleção e a disciplina dos
advogados”, competindo, pelo Art.
54, II, ao Conselho Federal, “representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais
dos advogados;”.
O tratamento singular que recebe expõe nitidamente a qualificação de ente superior em relação às outras categorias que desempenham semelhante papel de fiscalizar as profissões regulamentadas.
A destacar de início, diferente de outras categorias de trabalhadores, como a dos médicos cuja atividade gira em torno da vida ou morte dos seus pacientes, submete o formado em Direito a exame prévio para ingresso na Ordem.
Os constituintes de 1988 atribuíram maior importância à OAB do
que prevaleceu nas Constituições anteriores.
Recém terminado o regime militar, o esquerdismo estava em alta e os direitos humanos/direitos dos manos em favor dos terroristas marxistas que
mataram e mutilaram inocentes com bombas e suas balas perdidas, eram o
foco, engavetando as atrocidades.
Vide o caso de Orlando Lovecchio, jovem que sonhava ser piloto de aviação
e foi vítima de uma bomba/terrorista http://www.museuvitimasdoscomunistas.
com.br/saloes/ver/vitima-orlando-lovecchio
Ainda, criaram meios de se premiarem com milionárias indenizações.
Eis que a OAB ponteia na Constituição 88.
O Art. 93, I, ao disciplinar o ingresso na carreira da Magistratura no cargo
inicial de juiz substituto, mediante concurso público, determina “com a participação da Ordem dos Advogados em todas as fases”.
Já o Art. 103 ao abordar a proposição de ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade esclarece que, entre
outros entes, pode propor, no inciso VII, particularmente, “o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil” e genericamente, no inciso IX, “confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.
Na composição do Conselho Nacional de Justiça, dos 15 membros, dois
advogados são indicados pelo Conselho Federal da OAB (Art.103-B, XII) e, de
acordo com o § 6º desse artigo, junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral
da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB.
Por semelhança com a Magistratura, o ingresso na carreira do Ministério Público, far-se-á por concurso público, também assegurada a participação da OAB em sua realização (Art. 129, § 3º).
No Conselho Nacional do Ministério Público, dos 14 membros, dois
advogados são indicados pelo Conselho Federal da OAB (Art. 130-A) e, pelo
§ 4º, o Presidente do Conselho da OAB oficiará junto ao Conselho.
Ainda participa em todas as fases do concurso público para ingresso na
carreira dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Art. 132). Como
as demais, de suma importância, pois que tais servidores exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das unidades administrativas.
Pelo Art. 94, um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos
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Tribunais dos Estados e do Distrito Federal será composto de
membros do Ministério Público... e de advogados... indicados
* Ernesto Caruso
pelos órgãos das respectivas classes.
Enquanto, os do MP ingressaram como servidores por concurso público, os advogados por notório saber jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de 33 ministros (Art. 104),
sendo... II – um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios... indicados na forma do Art. 94, ... advogados indicados pela OAB.
O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 Ministros, sendo
um quinto dentre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho,
indicados pelos órgãos de classe (Art. 111-A, I CF).
Observa-se como a OAB participa da seleção de pessoal praticamente para todos os níveis da estrutura destinada à administração da justiça no país.
Ora, qual a atividade precípua dos advogados? “No processo judicial,
o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte
e ao convencimento do julgador,...” (§ 2º, Art. 2º L8906).
Ou seja, o “seu” advogado de ontem ou, do seu partido, pode ser o juiz
que vai julgar o “seu” processo amanhã. Prenhe de ideologia, gratidão ou cifrão, vale tudo, até notório saber e conduta ilibada.
Como soe acontecer, de um
modo geral os órgãos de classe
dos trabalhadores, bem como dos
estudantes, a esquerda em minoria, mas muito atuante, doutrinada e motivada, ocupa espaço preponderante (desde sempre), face ao que pudesse representar a sociedade nitidamente
avessa ao marxismo.
A OAB também está contida no mesmo contexto.
O mais recente desgaste
refere-se à posição do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao recomendar o
afastamento do ministro Sérgio
Moro e dos procuradores da Lava Jato, após a divulgação da troca de mensagens por reportagem
do The Intercept.
Da internet colhe-se a reação do ex-presidente da OABSC Amauri Ferreira: "Com orgulho, fui presidente da OAB-SC e hoje tenho vergonha de ver a nossa OAB
mancomunada com um presidente da OAB nacional comunista e PT. Santa
Catarina sempre foi progressista e nunca se envolveu em política partidária, especialmente com partidos de esquerda, que protegem ordinários e
corruptos. Eu não me sinto representado pela OAB-SC e pela OAB nacional.
É uma vergonha...".
Fica a pergunta. Por que um órgão de classe tem todo esse poder em
relação aos demais?
Órgão, este, cuja atividade dos seus membros é defender qualquer acusado e fazer justiça, sob contrapartida remuneratória a que faz jus, mas não pode
pairar dúvidas sobre a lisura da condenação ou absolvição do seu constituinte.
A promiscuidade gerada, por certo minoria, mas
vultosa a depender das questões envolvidas, precisa ser
estancada. O concurso público ainda é o caminho. Melhor do que o jargão, “Quem
Indica” a dever favores.
Como lição, lembrar do
diálogo difamatório entre
ministros da alta corte: “vossa excelência é uma desonra para o tribunal”, ao que
o outro responde, “vossa Excelência precisa fechar o seu
escritório de advocacia”. Cai
o pano rapidamente. Ainda
ficam de fora os casos das
esposas e seus escritórios afinados com a governança cor*Coronel, Administrador, Membro da AHMTB
rupta.
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FORO DE SÃO PAULO EM CARACAS: O QUE VEM POR AÍ
O FSP está muito vivo, utilizando "todas as formas de luta" para reconquistar o terreno perdido.

E

ntre os dias 25 e 28 de julho de 2019 o Foro de São
Paulo (FSP) realizará seu XXV
Encontro anual, desta vez na
cidade de Caracas, capital da
Venezuela. O lema é: “Unidade, luta, batalha e vitória”,
com a finalidade de produzir
um Plano Comum de Luta. Antes, porém, devemos retroceder ao início do mês de junho,
quando fatos bizarros e criminosos começaram a ser articulados nos subterrâneos da neFoto do encontro havido em Moscou, onde aparecem
fasta organização, sem que nada
Mônica Valente, Secretária Executiva do Foro de São
do que estava sendo articulaPaulo primeira à esquerda, Dilma Rousseff no centro, e
do viesse a público.
Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ladeada por
Em 4 de junho, uma deparlamentares comunista russos, conspirando contra o
legação do PT, composta por
governo brasileiro
Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e Mônica Valente, Secretária Exe- sequer foi citada pelos sites que divulgacutiva do PT e do FSP, encontrou-se com ram o fato (O Antagonista e o site da Duo primeiro vice-presidente da Duma (Par- ma), mas a reconheci pela foto. Então, fica
lamento russo) Ivan Melnikov e o chefe claro que a “missão” não foi parlamentar
do Parlamento russo Gennady Zyuganov, mas do Foro de São Paulo e o objetivo era
para tratar de “assuntos de cooperação bi- conspirar contra o governo Bolsonaro e
lateral dos Estados, inter-parlamentar e a democracia do nosso país.
inter-partidária”. Cabe
No dia 7 desse mesArticulações do FSP
notar que nenhuma
mo mês, o número 2 do
dessas três criaturas 1. Detonar a pretensão de
chavismo, o presidente
reeleição de Donald Trump nos da inconstitucional e iletem poder para articuEstados Unidos, que tem agido
lar qualquer “projeto
gal Assembléia Naciocom severidade contra as
de cooperação entre
nal Constituinte e cheditaduras da Venezuela, Cuba
Estados”, pois nenhufe do Cartel dos Sóis,
e Nicarágua;
ma delas ocupa cargo
Diosdado Cabello, es2. Arruinar a reputação do
de chanceler no atual
teve em Havana onde
ministro Sergio Moro
governo e nem mesmo
se encontrou com o
afastando-o de seu cargo;
são chefes de Estado,
Secretário-Geral do Paracabar com a exitosa
Operação Lava Jato
o que evidencia que o
tido Comunista Cubaobjetivo era bem ou- 3. Libertar Lula;
no (PCC) e ex-ditador
tro. Dona Gleisi comuRaúl Castro, o “presinicou à Câmara Fede- 4. Destruir o governo Bolsonaro;
dente” Miguel Díazral, onde exerce o car- 5. Abrigar e apoiar delinquentes
Canel e o segundo sego de deputada, que
cretário do PCC, José
candidatos presidenciais,
como
Evo
Morales
e
Cristina
autorizou a “missão”,
Ramón Machado VenKirchner;
mas não revelou o teor
tura, segundo informae até onde se sabe não 6. Fortalecer o malfadado
vam os sites cubanos
prestou contas do que
e venezuelanos, para
"acordo de paz" entre as FARC
e Santos.
fez lá. Mônica Valente
“coordenar os detalhes”

N

havidas entre o então juiz
Sergio Moro e o procurador Deltan Dallagnol,
sobre os destinos dos jul- *Graça Salgueiro
gados na Operação Lava Jato. Não podemos fechar os olhos ao fato de que o proprietário do site, Glen Greenwald, diz ser
marido do deputado Davi Miranda do
PSOL, que ocupou a vaga do ex-deputado Jean Wyllys, e que entrevistou há
nada menos que um mês, o presidiário
Lula da Silva, na sede da Polícia Federal,
que pede ao jornalista para investigar a
Lava Jato e este lhe responde: “Já estamos
investigando”. (Ver denúncia feita pela
deputada Carla Zambelli aqui: https://
twitter.com/carlazambelli17/status/
1142233673405743114?s=12).
Coincidências? Não; isso não existe. O que existem são articulações bem
elaboradas para detonar a pretensão de
re-eleição de Donald Trump nos Estados
Unidos, que tem agido com severidade contra as ditaduras da Venezuela, Cuba e Nicarágua, arruinar a reputação do ministro
Sergio Moro afastando-o de seu cargo,
acabar com a exitosa Operação Lava Jato,
libertar Lula, destruir o governo Bolsonaro e abrigar em seu guarda-chuva delinqüentes
candidatos presidenciais,
como Evo Morales na Bolívia, Cristina Kirchner na
Argentina e fortalecer o
malfadado “acordo de paz”
entre as FARC e Santos.
Segundo reza um
ditado, “não está morto
quem peleja” e o FSP está
muito vivo, utilizando “todas as formas de luta” para
reconquistar o terreno perO ex-ditador Raúl Castro conversa com Diosdado Cabello
dido. Não temos mais idaacompanhados por Miguel Díaz-Canel, que finge ser
de para ilusões e contos da
presidente de Cuba, e o segundo secretário do Partido
carochinha.
Comunista Cubano, José Ramón Machado Ventura.

do Encontro do FSP em Caracas.
Ora, em países democráticos isso
seria um fato estranhíssimo, uma vez que
o anfitrião não busca ajuda de outros
países para “assessorá-lo” em um evento
internacional, por mais amigos que sejam.
Cabello nunca foi muito bem visto pela
ditadura cubana - e daí porquê, sendo o
presidente da Assembléia Nacional, ele
não assumiu como manda a lei, a presidência da Venezuela interinamente quando Chávez morreu -, entretanto, há muita coisa
em jogo. Cabello afirmou nesse encontro
que “Cuba e Venezuela vão como uma só
equipe”, ao que Díaz-Canel completou
dizendo que “a traição não é uma opção”
e que “seus 20.000 ‘colaboradores’ permanecerão lá”. Em resumo: Cuba entra
com sua estratégia e recursos de inteligência, e Venezuela, através do Cartel
dos Sóis, entra com os recursos financeiros para encontrar uma “fórmula” que
preserve o ditador Maduro no poder.
Poucos dias depois desses dois eventos, que a princípio parecem casos isolados e até legítimos e inofensivos, a imprensa, através do site “The Intercept Brasil”, estourou o escândalo das “conversas”

* 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.

OLGA BENÁRIO

o Inconfidência nº 263 de 30 de abril, apresentamos um histórico sobre Olga
Benário. Ali relembramos que era agente comunista judia a serviço da União
Soviética, embora nascida na Alemanha e como traíra a sua pátria.
Viera para o Brasil, em dezembro de 1934, acompanhando Luís Carlos Prestes com a finalidade de aqui implantar um regime comunista, onde passaria somente 17 meses, pois seria presa junto com ele a 6 de março de 1936 e posteriormente deportada para a Alemanha Nazista por Getúlio Vargas. Tem seu nome em inúmeras escolas públicas, principalmente no Rio de Janeiro. Recentemente recebi as páginas 12,
13 e 14 de O Globo de 18 de novembro de 2018, enviadas sem qualquer referência ou
endereço. Nessa reportagem a intentona comunista deflagrada em fins de novembro
de 1935 em Natal, Recife e Rio de Janeiro passa quase desapercebida, sendo dado maior
destaque ao romance entre ambos, com a apresentação de cartas trocadas quando presos – Olga no pavilhão prisional da rua Frei Caneca e seu ‘marido’ Prestes, a dois quilômetros de distância enjaulado, isolado e incomunicável no Quartel da Polícia Especial, no Morro de Santo Antônio, no centro.

NOSSO COMENTÁRIO

1924 - Jamais organizou ou comandou a chamada pelos comunistas Coluna Prestes. O comandante da coluna foi o coronel da Força Pública de São Paulo Miguel Costa e Prestes o seu chefe de Estado Maior;
1934 - Na viagem apaixonaram-se e casam-se. Quando e onde? Jamais foi divulgado e Olga já era casada em Moscou;
2004 - ‘Um homem que lutou pela democracia’, diz Jaques Wagner, sobre a
mudança do nome da escola em Salvador/BA. Acredite, se quiser!
Para o governador, a mudança enaltece a memória de Marighella, mais do que gera sentimento de "ódio" em relação ao presidente militar que emprestou nome à unidade de ensino por 42 anos. "Não estamos plantando ódio contra ninguém com essa
mudança de nome. Estamos plantando o amor
Fotos: Mateus Pereira/GOVBA
por Carlos Marighella, um homem que lutou
pela democracia, que lutou pela liberdade do
povo brasileiro", disse; DÁ NOJO!
2019 - Quando o Ministério da Educação e Secretarias de Educação retirarão os nomes de Olga Benario de suas escolas, tal qual
fez o corrupto Jaques Wagner quando governador da Bahia, na Escola Estadual Emílio Garrastazu Médici e colocado nessa escola o noNova fachada com o nome de
me do terrorista/comunista Carlos Marighella,
Carlos Marighella é inaugurada
autor do Manual do Guerrilheiro urbano.

O Globo - 18/11/2018

UMA VIDA DE REBELDIA ENTRE
FRACASSOS E PAIXÃO

1898 - Luís Carlos Prestes nasce em Porto Alegre;
1904 - Migra com a família para o Rio;
1909 - Vai para o Colégio Militar do Rio;
1920/22 - Se envolve no movimento tenentista,
mas, doente não participa da rebelião de julho de 1922;
1924 - Organiza a Coluna Prestes, percorre 25 mil
km, e não consegue derrubar o governo;
1934 - Em Moscou, conhece a alemã Olga Benario designada para acompanhá-lo em missão no
Brasil: deflagrar a revolução comunista contra o governo Getúlio Vargas. Na viagem, apaixonam-se e
casam-se;
1935 - A tentativa de golpe comunista começa em Natal. Prestes inicia a rebelião no Rio que acaba em fracasso;
1936 - Em março, Prestes e Olga são presos no Méier.
Em setembro, Vargas deporta
Olga, grávida de sete meses,
para a Alemanha nazista. Em
novembro, nasce na prisão Anita
Leocadia Prestes;
1937 - Vargas formaliza a
ditadura, o Estado Novo, que
duraria até 1946.
1939 - Começa a Segunda Guerra Mundial.
1942 - Olga, de origem
judia, é executada em campo de
concentração.
1945 - Anistiado, Prestes sai da prisão e se elege senador.
1990 - Morre no Rio, aos
92 anos.
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INTERVENÇÃO

A solução para salva

AMAN - Academia Militar das Agulhas Negras

P

otencial, nós temos e precisamos e
necessitamos usá-lo! Para isso, devemos nos unir cada vez mais, ter humildade e o espírito de corpo, tão propalado quando estamos na Ativa. Para
conseguirmos uma definitiva intervenção militar, só depende de nós mesmos. E como conseguí-la? Através do
voto corporativo. Nada mais fácil, desde que tenhamos união, humildade, responsabilidade, patriotismo e vergonha
na cara!
Os integrantes do Exército têm
condições de eleger um senador em
cada um dos 26 estados e no Distrito
Federal; 2 deputados federais e “n”
deputados estaduais. A Marinha e a
Aeronáutica, juntas, talvez. As 26 Polícias e Bombeiros Militares e a Brigada Militar, fácil, o mesmo do Exército.
Como? Iniciando desde já esse
trabalho e testando-o nas eleições
municipais de 2020 em todos os municípios que possuam aquartelamentos.
Na última eleição nos faltou um
coordenador em nível nacional, como
também estaduais e diversos outros
municipais, mesmo com a vitória acachapante do Bolsonaro, que está sendo boicotado no Senado (Armamento) e na Câmara de Deputados (Centrão e Rodrigo Mala).
Vejamos o ocorrido em Minas
Gerais nas últimas eleições para deputado federal – tivemos como candidatos dois oficiais generais, um coronel, uma senhora em Juiz de Fora,
todos no PSL, alcançando juntos mais
de 50 mil votos e ninguém foi eleito.

Faltou UNIÃO !
No Exército, entre Ativa, Reserva, Reformados, Pensionistas e funcionários civis devemos ter aproximadamente 450 mil eleitores (multiplicado por 4 familiares ou mais).
É um potencial que nenhuma outra instituição possui!! E ainda podemos considerar os cadetes da AMAN,
alunos da EsPCEX, dos CPOR/NPOR,
da EsSA e da EASA, dos Colégios

Militares e da Fundação Osório, como
também as Delegacias de Serviço Militar e os Tiros de Guerra. Quantos serão com seus familiares?
O pessoal que presta o Serviço
Militar como cabos e soldados, não
pode ser esquecido, mesmo recebendo
um soldo inferior ao salário mínimo!
Trabalho escravo!?! E o que dizer de
um 3º sargento ter um “salário” inferior ao do soldado da PMMG? ou um
general 4 estrelas menor do que um
coronel dessa mesma PM? E ainda,

ESSA É A FOTO QUE EXPLICA

TODA A DESGRAÇA DO BRASIL

um “piloto” ascensorista de elevador
do Senado, receber mais do que um
piloto da Força Aérea ou de um comandante de navio? Infelizmente essa
é a verdade! Mas não vem ao caso,
somente como lembrança.
Vejamos agora mais as seguintes possibilidades para atingir a Intervenção Militar.
Utilizar os 3 clubes militares: Marinha, Exército e de Aeronáutica, com
sócios e familiares espalhados por
todo este vasto país; todos os Círculos militares que possuem muito mais
sócios civis do que militares e seus
dependentes; os clubes de Subtenentes e Sargentos existentes no mesmo
espaço; as Associações de Cabos e Soldados espalhadas pelo país; as Adesgs
instaladas em todos estados, às vezes duas ou três; associações de Pais
e Mestres dos Colégios Militares; Casa da FEB no Rio e ANVFEB, mais de
duas em alguns estados; Associações
de Militares da Reserva e semelhantes; como lembrança, nossos assinantes da AMOR – Associação de Militares e Oficiais da Reserva sediada em
Ribeirão Preto e da AMIGA em Guaratinguetá e diversas outras semelhantes no Brasil afora; somente em BH,
a Abemifa – Associação Beneficente
dos Militares das Forças Armadas; a
AREB – Associação dos Reservistas do
Exército Brasileiro; a Adesg, ANVFEB,
Colégio Militar, CPOR, Círculo Militar, AOR – Associação dos Oficiais
da Reserva, Clube de Subtenentes e
Sargentos e as duas Vilas Militares,
onde mensalmente são distribuídos os
nossos jornais e ainda as representações do GBOEX e FHE/POUPEX, etc.
Devemos contar também com o
apoio do coronel Claudio Moreira Bento, fundador e presidente de FAHIMTB
e da AHIMTB em Resende, que se
relaciona muito bem com os IHG – Institutos de História e Geografia, além de
suas representações nos estados, destacando-se a do Rio Grande do Sul,
sob a direção do coronel historiador
Luiz Ernani Caminha Georgis e os

CPOR / Colégio Milita

contatos permanentes com as organizações militares.
Poderemos contar também com
todas as turmas formadas na AMAN,
que se reúnem anualmente, destacando a Turma Avaí de janeiro de 1956,
coordenada pelo coronel Edu Campelo de Castro Lucas, de Porto Alegre,
Colégio Militar do
Rio de Janeiro

ESA - Escola de Sargentos das Armas

Nº 265 - Junho/2019

O MILITAR, JÁ!

15

Escola Preparatória
de Cadetes

ar o Brasil está aqui!

ar de Belo Horizonte

que edita mensalmente “O Avaiano”.
E as turmas da EsSA – Escola
de Sargentos das Armas em Três Corações e da EASA – Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, em
Cruz Alta, que também se reúnem anualmente há muito, muito tempo, devendo ser um reforço bastante importante

aos nossos ideais. Outras Associações
também poderão participar da Intervenção Militar como as dos Paraquedistas que se reúnem bimestralmente no Clube Militar/Lagoa sob a coordenação do cel Amilcar Borges Gonçalves e a AsEFEx – Associação dos
Ex-alunos e dos Amigos da Escola de
Educação Física do Exército, presidida pelo cel Noaldo Alves Silva, que
certamente tomará parte conosco e
nos apoiará, além da SOAMAR (Sociedade de Amigos da Marinha) e da
ABORE (Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército) e outras.
Fizemos contato com o cel Av.
Luís Mauro Ferreira Gomes, fundador e presidente da Academia Brasileira de Defesa, quando fomos muito
bem recebidos e para finalizar a 1ª
parte, solicitamos ao cel historiador
e nosso articulista Manoel Soriano
Neto uma abertura junto à tradicional, centenária e patriótica LIGA DA
DEFESA NACIONAL.
Como não poderiam deixar de
ser lembrados os contatos com instituições civis – clubes de serviço Rotary e Lions, entidades de Classe, Maçonaria, representações eclesiásticas
e protestantes e por civis, principalmente professoras que frequentam
nossas reuniões, recebem nossos jornais e os distribuem em suas escolas
( já distribuimos tempos passados o
INCONFIDÊNCIA para 1.450 escolas estaduais em MG) e os voluntários que vestem a nossa camisa “Luto
pelo Brasil” e aquelas com o rosto do
Bolsonaro e do Ustra. Em BH, mantemos um ótimo relacionamento com
a Faculdade Sabará e com o Círculo
Monárquico.
Feita a apresentação da Intervenção Militar, gostaríamos de saber
quem poderia coordenar e dirigir esse
movimento que será a salvação do Brasil, pois ocuparíamos o Senado com
ampla maioria (mais de 41 senadores)
e a teríamos também na Câmara de
Deputados conveniados com parti-

Monumento ao
Expedicionário

dos de confiança.
Julgamos que ficaria muito bem
nas mãos dos generais Mourão, Heleno, Santos Cruz ou alguns outros
indicados pelo Presidente Bolsonaro,
pois esta Intervenção serviria também para a sua reeleição. Aguardamos o retorno de nossos leitores sobre esse assunto e com apresentação
de novas ideias. E não venham dizer
que essa Intervenção Militar não pode
ser divulgada nas organizações militaress. Isso não é fazer política e sim
tentar salvar o Brasil. Diariamente
entram nos quartéis jornais, revistas,
ouvem rádio e assistem televisão, geralmente com notícias expedidas pela
mídia venal e vendida criticando o
atual governo e a ‘ditadura militar’ que
salvou o Brasil em 1.964 ! Isso pode....
Gostaríamos de acrescentar que
todo este texto foi escrito de afogadilho, durante o feriado (dia Santo de
Corpus Christi) de 20 de junho, sem
qualquer outra interferência de quem
quer que seja, pois ainda é preciso
digitá-lo, fazer a revisão e diagramálo até 2ª feira, dia 24, pois estamos
antecipando a publicação desta edição para o dia 25, 3ª feira, a fim de que
tenhamos tempo suficiente para preparar a nossa reunião anual a ser realizada a 8 de julho, 2ª feira, no Clube

Militar/Lagoa, a partir das 14.30h, quando também debateremos essa “Intervenção Militar”, com a sua presença,
prezado leitor. Gostaríamos de ter conosco um desses Generais citados anteriormente.
Aguardamos comentários e críticas sobre essa Intervenção Militar,
que não temos dúvida nenhuma, salvará definitivamente a nossa Pátria
Amada Brasil. No próximo número,
maiores detalhes, pois com a pressa
devemos ter esquecido outras organizações e deixamos de citar nomes
que já se engajaram neste processo.
Já imaginaram tomar conta do
Senado e ter maioria na Câmara de
Deputados, afastando o corrupto Renan Calheiros e outros senadores (do
Armamento), como também o Rodrigo Mala e o Centrão?
Finalizando, quero deixar bem
claro que não sou, nem serei candidato a qualquer cargo eletivo. Faço
isso pelos meus filhos e netos e pelo
Exército há 25 anos e agora espero
ser correspondido e deixar de sofrer
o fogo amigo.
Desde já, agradeço a atenção
que possa merecer
ALEA JACTA EST!
Carlos Claudio Miguez
Editor do Inconfidência
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Assuntos Gerais e Administrativos

JORNAL INCONFIDÊNCIA
Assinatura anual

CNPJ: 11.843.412/0001-00

A. VIA POSTAL - Recortar (ou xerocar) e preencher o cupom abaixo, anexando
cheque bancário nominal e cruzado, no valor de R$ 150,00, em favor do Jornal
Inconfidência e remetê-los para para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia –
CEP 30360-690 – Belo Horizonte – MG - Não enviar dinheiro.
B. VIA BANCÁRIA - Depositar ou transferir para o Banco do Brasil o valor de R$ 150,00
– agência 0643-2 - c/c 128.172-0 e por e-mail, enviar o quadro preenchido e o
comprovante do pagamento para jornal@jornalinconfidencia.com.br, e ainda o
cupom citado e o xerox do pagamento para Rua Xingu, 497 - Alto Santa Lúcia
- CEP 30360-690 - Belo Horizonte - MG.
C. Valores superiores serão muito bem recebidos.
D. Informações - e-mail: jornal@jornalinconfidencia.com.br. Fone: (31) 3344-1500
E. Renovação da Assinatura – a cargo do interessado (idem providências acima).
ATENÇÃO: Verifique no canto inferior direito da etiqueta de
endereçamento postal, o mês/ano do vencimento. E RENOVE!!!
PROFISSÃO/POSTO/ GRADUAÇÃO:
NOME COMPLETO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

UF:

E-MAIL:

SIM

EXPEDIÇÃO DE JORNAIS
Informamos que desta edição nº 265 de 25 de junho serão
enviados dois exemplares para os assinantes/associados, a fim
de que um deles seja encaminhado a um parente, um amigo,
um (a) professor (a), com o pedido para que o divulguem e
também façam uma assinatura do INCONFIDÊNCIA.
Lembramos que a data (mês/ano) de vencimento da assinatura é encontrada
no canto inferior direito da etiqueta de endereçamento postal.

E

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

ASSINA
TURAS
ASSINATURAS

Junho/2019

RECEBIDAS
(até o dia 26)

Profº Adriano Heckert Gripp - Alto Jequitibá/MG, Cel Amilton da Costa Ramos - Rio de Janeiro/RJ, Gen Div Anápio
Gomes Filho - Rio de Janeiro/RJ, Prof. Univers. Antônio Suárez Abreu - Campinas/SP, Jornal. Aristóteles Drummond
- Rio de janeiro/RJ, Cel Ernesto Gomes Caruso - Campo Grande/MS, Cel Flávio Acauan Souto - Brasília/DF, Engº Civil
Francisco Antônio Carlos Neto - Manaus/AM, Francisco de Assis Abreu - Brasília/DF, Cap Francisco Gonçalves
Pereira - Contagem/MG, Francisco Sampaio Junior - Belo Horizonte/MG, Cel George Tenório de Noronha Natal/RN, Cel Iv Henrique Sá e Guimarães - Rio de Janeiro/RJ, Cap Fragata Jayme Falavigna Filho - Chapecó/SC,
Cel José Fausto Nery Filho - Rio de Janeiro/RJ, Serv. Público Federal José Nacip Coelho - Belo Horizonte/MG,
Cel José Rossi Morelli - Salvador/BA, Prof José Tarcizio de Almeida Melo - Belo Horizonte/MG, Cel Josimar
Gonçalves Bezerra - Recife/PE, GenBda Luiz Henrique Abreu de Moraes - Curitiba/PR, Profª Maria das Graças
Serrão da Costa - Manaus/AM, Cel Nodier Cavalcante - Santa Maria/RS, Adv Raymundo Brina Diógenes - Belo
Horizonte/MG, Cel Rodolpho Heggendorn Donner - Rio de Janeiro/RJ, Cel PMMG Waldemiro Amaral Belo - Belo
Horizonte/MG e 01 não identificado

Constribuições espontâneas

Cel Amilton da Costa Ramos, Gen Div Anápio Gomes Filho, Econ Antônio Carlos Portinari Greggio,
Prof. Univers. Antônio Suárez Abreu, Cel George Tenório de Noronha, có/SC, Cel José Fausto Nery Filho,
Serv. Público Federal José Nacip Coelho

TEL:

Autorizo a publicação do meu nome
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NÃO

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM ENDEREÇO
Data

GRUPO INCONFIDÊNCIA
25 Anos de Lutas na Defesa do Brasil

A REDENÇÃO DA AGRICULTURA
NORDESTINA PELO USO DE TÉCNICA
DE IRRIGAÇÃO INOVADORA
Em Israel, 60% é deserto e o restante semiárido.

P

ara resolver seu problema de agricultura, ele utiliza
a irrigação subterrânea, cujo modelo é estruturado por
baixo da terra, pelo processo gota a gota. A rede de mangueiras enterradas possui gotejadores que liberam a água precisa
com o adubo necessário para nutrir a planta e a raiz, evitando
que o líquido seja desperdiçado no restante do solo. Desse
*Reynaldo De Biasi
modo, o método israelense aumenta a produtividade, com
Silva Rocha
menor gasto de água e energia, projetando aquele país por
apresentar na lavoura uma das técnicas mais avançadas do mundo.

01/02/18
16/02/18
03/04/18
03/05/18
30/05/18
26/09/18
07/01/19
10/01/19
12/03/19
03/05/19
21/05/19
27/05/19
18/06/19

Nº Doc. Banco Brasil
316342
900056
588298
515382
601894
130313
046203
600104
103745
500532
019906
111332
544442

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

Local do Depósito/Identificação

150,00
300,00
200,00
150,00
300,00
500,00
150,00
150,00
150,00
150,00
20,00
150,00
150,00

Belo Horizonte/MG
Belo Horizonte/MG
Santa Maria/RS
Juiz de Fora/MG
Rubens Alexandre B. Luciola / RJ
João Álvaro de ????
Jair B. Furtado - Fortaleza/CE
Belo Horizonte/MG
João Pessoa/PB
Estado de São Paulo
Leonardo Barcelos
Belo Horizonte - Bairro Ouro Preto
????????

Av. Barão Homem de Melo, nº 4.500
Conj. 1501 - Bairro Estoril
Cep: 30450-250 - Belo Horizonte/MG
Telefone (PABX): 31 2516-6380

À DISPOSIÇÃO DE NOSSOS LEITORES

Edições Históricas da Revolução de 1964
MANCHETE

O CRUZEIRO
EXTRA

Ao fazer ou renovar a sua assinatura,
se desejar receber via postal, um
exemplar destas revistas, envie mais R$ 20,00,
por cada uma delas.
Estas revistas podem serem encontradas nos seguintes locais:
1 - Banca de Jornais na Av. Olegário Maciel, 1741, em frente ao Hotel Platinum, em Belo Horizonte/MG
2 - Martins Livreiro - Rua Riachuelo, 1291 Centro - Porto Alegre/RS - 3 - jornal@jornalinconfidencia.com.br

CARNAVAL / 2019
ESCOLA DE SAMBA MANGUEIRA

Em consequência, respeitosamente, sugerimos ao capacitado Governo que, aproveitando o excelente relacionamento Brasil – Israel, aplique, com a assessoria de seus técnicos, o método vitorioso daquele na
agricultura nordestina, de solo fraco, com o objetivo de redimir este setor,
o que resultará na extinção da odiosa e corrupta “indústria da seca”, tão
nociva ao Brasil desde as décadas iniciais do Século XX, e proporcionará a
CONQUISTA DE CORAÇÕES E MENTES de uma população sofrida e
que será reconhecida.
* Coronel - Presidente do Grupo Inconfidência

From: Cel Miguez
Sent: Friday, May 31, 2019 1:00 AM
To: ouvidoria@defesa.gov.br
Subject: Informação
Prezado Senhor: Fins publicação em nosso jornal Inconfidência de BH, gostaria de saber se o MD abriu algum processo contra a Escola de Samba Mangueira e o
seu carnavalesco por ocasião do último desfile de carnaval, ocorrido no Rio de Janeiro, quando o Duque de Caxias e outras personalidades históricas foram denegridas e achincalhadas. Desde já, agradeço a atenção. Boa noite, Miguez / editor
NR: São tantas as mensagens recebidas que não encontramos mais a
resposta do Ministério da Defesa, mas não a esquecemos: “ não foram tomadas
quaisquer providências”. Também enviamos a mesma mensagem ao STM –
Superior Tribunal Militar e até esta data, ainda não recebemos o retorno.
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BRASIL ACIMA DE TUDO,
DEUS ACIMA DE TODOS !

*Jos R. de Freitas Freitas

P

ertenço à “raia miúda” (jargão militar)
do EB e já reformado, mas não deixo
de ser militar, patriota e leal com os
militares que estão hoje no governo
federal.
Tenho orgulho de um dia ter pertencido à Força Terrestre efetivamente, seguindo os passos de meu velho pai já falecido, e de ter feito o juramento de “sacrifício da própria vida pelo nosso Brasil”.
Acompanho com denodo interesse o afastamento por voto popular da
camarilha “vermelha” que assolou e governou por longo tempo nosso país.
Observo que “pegou muito bem”
no nosso meio de convivência a reação
do Gen Heleno contra as palavras medíocres e insanas do ex-presidente da república, um presidiário condenado e preso
por corrupção, sobre a tentativa de assassinato do nosso atual Presidente.
Reação oportuna do nosso General,
líder e orientador do Comandante em Chefe das Forças Armadas. Graças! O General
Heleno respondeu com nossas vozes tudo que queríamos ver de um líder militar!
Mas, continuarão as dificuldades
de governar se dependermos de politiqueiros profissionais e mal intencionados que ainda legislam o congresso, além

da “ala vermelha” que lá permanece.
Nossos chefes militares e participantes do atual governo não podem se
deixar levar por ironias e falsidades dos
líderes da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal que, vez por outra, se
pronunciam em atitudes contra medidas
do governo que visam sanear o país.
O presidente da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Alcolumbre, são confiáveis? Claro
que não! O primeiro citado na Operação
Lava Jato com o codinome de “Botafogo” por receber propinas, ainda impune. O segundo, depois de eliminar
Renan Calheiros de presidir o senado
federal vem tomando atitudes que não
se coadunam com o novo governo. Falsidade aí nesses setores não falta!
Enfim, nossos chefes militares, de
ontem e de hoje, não devem se calar diante
de provocações e ameaças que nos fazem
diuturnamente politiqueiros e “vermelhos” que quase conseguiram transformar nosso Brasil numa Venezuela. Respostas duras e contundentes contra
essas atitudes é o que esperamos de
nossos chefes aos quais somos leais.
AVANTE BRASIL!
* Capitão - Juiz de Fora

A BANDEIRA E A LEI

N

as comemorações do Dia da Bandeira - 19 de novembro, impõe-se uma
pregação necessária. Uma campanha de
incentivo, de esclarecimento, a respeito
da significação do culto devido ao pavilhão nacional. A forma e a apresentação
dos símbolos nacionais são sujeitos, por
dispositivos legais em vigor, Lei nº. 5.700
de 1971, a uma série de proibições tendentes a resguardá-los de menoscabo.
O capítulo da citada Lei trata do
respeito devido à Bandeira Nacional e ao
Hino Nacional, nos Artigos 30 a 34, 35 e
36 e seus parágrafos, o capítulo 3 estabelece Normas para apresentação dos Símbolos Nacionais. Pois bem, textos tão explícitos são frequentemente violados, até
em solenidades de que participe elemento
oficial. Jamais foram observados os artigos 38, 39 e 40. Por isso é que exemplares

da Bandeira Nacional são postos à venda,
ou distribuidos gratuitamente, sem que
tragam a marca e o endereço do fabricante. Jamais se observou a obrigatoriedade
do ensino do desenho e do significado da
Bandeira Nacional, bem como do canto e
da interpretação do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino públicos ou particulares, do primeiro e segundo grau. E
ainda não se viu a exigência do conhecimento do Hino Nacional a quem tenha de
ser admitido no serviço público.
É preferível atribuir tais procedimentos à ignorância do teor legal, que não pode ser alegada, mas a autoridade policial

* Zair Cansado

tem poderes e tem obrigação de zelar pela
respectiva observância. Se ocorrem infrações ou atentados em recintos fechados,
é indesculpável a indiferença da autoridade diante de ostentações públicas, quando bem intencionadas, incorrem em desrespeito à Bandeira e desacato à Lei.
E além de uma atitude de vigilância por parte da autoridade policial, há
que desenvolver a educação cívica para
o povo, desde a escola primária às repartições públicas, desde as crianças aos governantes. Cabe, pois, a todos os meios
de comunicação, a mais ampla difusão
do amplo conhecimento dos ritos e Culto à Bandeira Nacional.
Diante dela, não bastam, como manifestação de respeito e de veneração, solenidades apressadas, com hasteamentos,
palmas e discursos retóricos. Urge eduquemos o nosso povo, para
que a liberdade seja uma
servidão e a autoridade uma
ascendência moral. Coelho
Neto dizia que patriotismo
é amor, civismo e respeito,
um prende o homem à Pátria pelo coração, outro pelo dever o primeiro a religião da qual o segundo é o
rito o saudoso amigo General Milton Orreyli de Souza, nosso Confrade Espiritista, respeitável filólogo e que fora professor da
AMAN, conosco conversava muito a esse respeito, na Década de
70, quando ele presidia a Rádio Rio de Janeiro, onde eu tinha um programa e lembrava que diante do Símbolo Augusto de
nossa Pátria, estejamos com a mão em
Continência e a voz em Canto, pela Bandeirante e pelo Brasil.
PS: Estou na INTERNET e no
YOUTUBE, divulgando a Música Militar, as imortais composições, os belos dobrados Marchas e Hinos, exaltando sempre as Forças Armadas, das quais recebi
Honrosas homenagens, principalmente
do Exército Brasileiro. (23/06)
*Jornalista e Radialista

VIOLÊNCIA DA CORRUPÇÃO

O

ex-senador Gim Argello foi solto
No café da manhã com jornalistas, o
nesse fim de semana, depois de cum- Ministro General Augusto Heleno teve
prir apenas dois anos e meio de uma pena um desabafo, sugerindo que sendo sade 11 anos e oito meses de prisão, por grado o cargo de Presidente da Repúblicorrupção, lavagem de dinheiro, organi- ca, o presidente que pratica corrupção
zação criminosa e obstrução a investiga- deveria ser condenado à prisão perpétua.
ções, em denúncia da Lava Jato. Foi bene- Eu acrescentaria nesse mesmo caso, qualficiado pelo indulto de Natal assinado quer presidente de Poder - Câmara, Senapelo presidente Temer, hoje hexa-réu tam- do, Supremo - Governadores e Prefeitos,
bém na Lava Jato. Foi solto sob protestos presidentes de Assembleias e Câmaras
do Ministério Público, porque o Supre- de Vereadores, presidentes de tribunais,
mo, em maio, confirmou a
porque todos esses disvalidade do indulto.
Se corrupção não for põem de poderes conferiO decreto beneficia
dos pela Nação, para agicrime violento nem
autores de crimes não viorem em nome do povo, dengrave
ameaça,
em
lentos ou que representro da lei. Também aí devebreve
os
condenados,
tem grave ameaça. No cariam ser incluídos os que
so, a lei e o Supremo confazem as leis - vereadores,
como Gim Argello,
sideram que a corrupção
deputados, senadores -, porestarão em
não é uma ameaça grave
que quem faz as leis tem
"progressão de pena" que ser o modelo de cumnem um crime violento.
Ele foi condenado por, ou receberão indulto primento delas.
como senador integranUsar esses poderes
como presente
te da CPI da Petrobras,
em benefício próprio ou dos
de Natal.
cobrar propina para eviseus partidários e familiatar que empreiteiras fossem submeti- res e amigos é uma agravante que merecedas à investigação. Ele foi condenado ria pena máxima. Mas se corrupção não
também a ressarcir os cofres públicos for crime violento nem grave ameaça, em
em 7 milhões e 350 mil reais. Mas vai ter breve os condenados, como Gim Argello,
oito anos de prazo para pagar tudo. Posa- estarão em "progressão de pena" ou receva de amigo e companheiro de caminha- berão indulto como presente de Natal.
das de Dilma, para mostrar seu poder.
Pela Constituição, não pode haver
Qual teria sido o efeito de um apor- prisão perpétua e o maior bandido, ainda
te de 7 milhões num hospital público ou que receba penas somadas por meia dúzia
em reforma de escolas públicas em Brasília, de condenações por corrupção, só ficaque o senador representava? Muitas es- rá 30 anos na cadeia. Se a Nação não apoia
colas com as paredes caindo, rede elé- a corrupção e os corruptos, e se realtrica dando choques, carência até de mente quer acabar com a corrupção, essa
água potável. Tanto futuro de tantas cri- leniência, essa impunidade, precisa muanças não seria melhorado! Quantos pa- dar. A menos que a Nação goste de sofrer
cientes sofreram por falta de remédios e por ser roubada em seus impostos e em
de material para cirurgias? Por quanto seus direitos a bons serviços públicos.
tempo continuou a corrupção entre a
É triste ver manifestações em faPetrobras e as empreiteiras e partidos vor dos corruptos, não querendo que
políticos e autoridades, porque a CPI eles sejam punidos. Eu quero que os
deu em nada, antes de a Lava Jato des- que me roubaram sejam punidos, porcobrir que o nada era tudo? Mas a lei e que do contrário, eles e outros serão
a Justiça consideram que corrupção não estimulados a continuar me roubando
é crime violento nem grave ameaça.
mais ainda. E você?
https://www.sonoticias.com.br/alexandre-garcia/a-violencia-da-corrupcao/
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PALAVRAS DO GRANDE
BRASILEIRO E ESTADISTA,
GENERAL AUGUSTO HELENO

irijo-me aos brasida do mundo, dessa inquileiros e brasileiras
sição ao ministro Sérgio
de bem. O depoimento do
Moro. Uma total inversão
Min Sérgio Moro, ontem,
de valores colocou um he19 Jun, no Congresso
rói nacional que decidiu
Nacional, foi mais um
enfrentar essa máfia tupitriste capítulo da Históniquim, frente a frente, com
ria do Brasil. Governado,
indiciados e condenados
por mais de vinte anos
pela Lava Jato. O brilhante
por uma verdadeira quadesempenho do ministro,
General Augusto Heleno
drilha, o País foi vítima
colocando seus pretensos
de um gigantesco desvio de recursos que detratores no devido lugar, fortaleceu a
envolveu grandes empresas privadas e certeza de que um novo Brasil está surestatais; fundos de pensão; governan- gindo, pelas mãos de um governo que
tes e políticos, em todos os níveis. Al- resgatará os valores básicos da cidadaguns protagonistas desse criminoso nia. Estamos juntos, brasileiros e brasiprojeto de poder e enriquecimento ilí- leiras de bem. Não esmoreçam. Força,
cito participaram, com a cara mais lava- coragem e fé. Brasil acima de tudo.
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GRAVE CRIME A SER RIGOROSAMENTE
APURADO E PUNIDO

* Manoel Soriano Neto

O

jornalista novaiorquino Glenn Greenwald é
um dos fundadores do site ‘ The Intercept
Brasil’, criado em 2009, e coautor de recentes
reportagens, que tornaram públicas, mensagens
de cunho privado, supostamente vazadas do celular do ministro Sérgio Moro. Tudo consequência
de um bem urdido crime cibernético perpetrado
por ‘hackers’ espiões, moralmente desclassificados, apesar de experientes, a serviço de gente
da mais baixa catadura e idólatra das esquerdas.
Com grande sensacionalismo, foi insinuado, com
base em trechos isolados de conversas mantidas
com o promotor Deltan Dallagnol, que o ministro
teria propositadamente agido e influenciado no
andamento da Operação Lava-Jato, para que Lula fosse preso e não voltasse ao poder, tudo na
tentativa malévola de desconstruir a sua mui con-

sagrada imagem de isenção e probidade. Glenn
Greenwald é casado com o jornalista e deputado
federal David Miranda, do PSol, suplente do exdeputado Jean Wyllys (aquele que cuspiu no então
deputado Bolsonaro, em uma sessão da Câmara
dos Deputados) e que renunciou ao mandato, residindo, hoje, na Europa. Os demais autores das reportagens são: Andrew Fishman; Rafael Moro
Martins; Leandro Demori e Alexandre de Santi,
todos repórteres, jornalistas e/ou escritores.
É claro e evidente que se trata de uma interceptação (invasão) não autorizada de conversa
pessoal e privada, o que é peremptoriamente condenável por força da Constituição Federal. A
liberdade de expressão e de imprensa também é

agasalhada pela Lei Magna; contudo, não pode
nunca, jamais, em tempo algum, violar a privacidade do cidadão!!
O certo é que pretendem esvaziar a Operação Lava-Jato e inviabilizar o pacote anti-crime
(tachado, por esquerdófilos, de ‘um abuso de autoridade’) do intimorato ministro da Justiça, este
novo vulto de nossa História; desafortunadamente, ao que parece, finórios marginais, mormente
os ‘de colarinho branco’, estão logrando êxito
nesse deletério intento. Diga-se que tal Operação é a maior já realizada no mundo, contra corruptos de todos os naipes, muito similar à desencadeada na Itália (‘Operação Mãos Limpas’,
que se tornou bastante enfraquecida no governo
Berlusconi...).

prisão do ex-presidente Lula e de outros delinquentes.
O coronel Lúcio Wandeck, ao analisar, em
competente estudo, minuciosa e juridicamente,
os vazamentos ilícitos contra Moro e Dallagnol,
preconiza o enquadramento de todos (o dono do
site e os divulgadores da série de entrevistas) em
artigos por ele citados da Lei de Segurança Nacional (LSN), tal o gravame da ilegalidade praticada, fruto de uma ação adrede premeditada,
caríssima e fundamentalmente criminosa! Ao
comentar o fato doloso, o valoroso coronel e advogado afirmou que não se deveria compactuar
com ações que tais e lamentou a ‘condescendência criminosa’ das autoridades nacionais. Disse ele: “O Brasil é o País da impunidade televisionada, ao vivo e em cores, para todo o mundo. Que vergonha!”
REAGIR É PRECISO!!!

Observem na fotografia acima que ilustra esta matéria, o encontro de Lula e do citado Greenwald. Terá sido mera coincidência? E mais: a
imprensa nos dá conta de que na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) encontra-se
em discussão uma proposta de uma parlamentar
do PT, para a concessão da ‘Medalha Tiradentes’
a Glenn Greenwald. Sem comentários... O assunto continuava em evidência na mídia até à conclusão desta nota, não podendo se prever o desfecho que o caso tomará na Justiça, em especial
nos tribunais superiores, máxime com relação à

Gleenn Greenwald é dono do The
Intercept, site de extrema-esquerda
que vazou de forma ilegal,
mentirosa e sensacionalista troca de
mensagens do ministro Moro. Ele e
seu par sexual (David Miranda-PSOL)
são acusados de atentar contra a
segurança pública do Reino Unido.
* Coronel, Historiador Militar e Advogado
msorianoneto@hotmail.com
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LAVA-JATO UMA DENOMINAÇÃO
QUE VAI PARA A HISTÓRIA DO BRASIL

omingo, 17 de
junho, o Brasil
inteiro tem a obrigação moral de comemorar o aniversário de 5 anos da Operação Lava Jato. Desde então, o país
nunca havia visto tanto rato preso,
além de ter sido aceso um holofote nos
sujos porões da podre administração
federal comandada pelo PT e asseclas nos últimos 18 anos. Não restam
dúvidas que ainda existe muito a ser
feito, pois a grande maioria dos ratos
estão escondidos nos porões do Congresso, onde encontram guarida por detrás de uma barreira chamada de imunidade parlamentar. Traduzindo para
os menos entendidos: IMUNIDADE
PARLAMENTAR = BPB (barreira protetora de bandidos).
A operação Lava Jato vai continuar sim, o Brasil quer. Independen* Humberto de
Luna Freire Filho

te das falsas notícias
divulgadas por um
desclassificado gay
internacional, travestido de jornalista, e
a despeito da existência de uma frente de militantes da
esquerda, de uma leva de advogados recebendo rios de dinheiro roubado para
proteger bandidos,
e de alguns ministros do hoje desmoralizado Supremo Tribunal Federal (STF)
dispostos a lutar contra a moralização
do país. A Lava Jato é um marco entre
o Brasil de ontem – PPP – onde só iam
para a cadeia pobres, prostitutas e pretos e tornou-se o Brasil PPPP – onde

com as denúncias contra a Lava Jato, contra o ex juiz Sérgio Moro, e contra o procurador Deltan Dellanhol, ainda não
percebeu que o tiro saiu pela
culatra, e que até serviu para
que nós pudéssemos ver o focinho de pelo menos uma centena de corruptos até então camuflados e ainda atuando nos
vários setores da administração pública. O juiz Moro mudou o Brasil, desafiou um presidente corrupto, chefe de poderosa quadrilha, paparicado
por organismos internacionais,
Organização das Nações Unidas (ONU), além de outros, e o meteu na cadeia. Portanto merece o
apoio de todo cidadão brasileiro.

IMAGEM: Cargolift

vão para a cadeia, pobres, prostitutas, pretos e PRESIDENTES CORRUPTOS.
A quadrilha formada por corruptos e ladrões que está fazendo festa

* Médico - Cidadão brasileiro sem
medo de corruptos.
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APELO AO PRESIDENTE

No caderno Opinião do jornal Estado DE MINAS, edição de 11 de junho de 2019, o leitor
JEOVAH FERREIRA de Brasília, dirige o seguinte apelo ao Exmo Sr Presidente da República:

E

u não tenho dormido direito, passo noites em claro, estou muito preocupado com o governo do presidente BOLSONARO. Eu penso que já deu
tempo de alguma coisa ter sido feita. Ficamos livres da esquerda , mas estamos
mal com a direita. Eu pedi votos para ele .Eu queria vê-lo vencer. Confesso que
virei a cabeça até de gente do PT.
O Brasil está parado. A economia vai mal. Por favor, PAULO GUEDES
dê o pontapé inicial.
Quatorze milhões de brasileiros estão desempregados, gastando a sola do sapato sem obter resultados. O tempo está passando, é preciso virar
o jogo. Já tem gente sentindo saudades de botar a panela no fogo”.

NOTA: Essa manifestação resulta, em parte, da carência de comunicação
do Governo e , ainda, porque suas mensagens deveriam ser mais frequentes e
atingir os mais distantes rincões desta Nação continental, de forma a informar
e esclarecer o povo brasileiro, em todo território nacional, a verdadeira , calamitosa e grave situação do país, que foi transferido ao atual governo em frangalhos , o que exigirá muitos anos para a sua completa recuperação econômica.
Essas mensagens deveriam ser frequentes e divulgadas através de meios
que atinjam todos os brasileiros, o que não acontecerá se forem utilizadas
somente as REDES SOCIAIS, que não atingem a população mais pobre e que
vem sofrendo mais com o quadro atual do país..

PARA CONHECIMENTO DO AUTOR DO TEXTO ACIMA E DOS NOSSOS (E)LEITORES
Se não divulgarmos, a Globo (adendo: a Mídia) não divulga mesmo...
Você sabe dizer o que aconteceu de positivo, nesses 5 meses de governo do presidente Bolsonaro???

1 - Eliminação de mais de 100 mil cargos de militantes em Estados e no governo federal;
2 - Bolsa de valores alcança 100 mil pontos pela
primeira vez;
3 - Venda de ferrovias, aeroportos e portos;
4 - Lei Houanet de 60 bi para 1 bi;
5 - Imposto sindical opcional;
6 - Blogs sem verbas;
7 - ONGS sem verba;
8 - Redução de gastos de publicidades;
7 - Ministério técnico e não político;
8 - Nióbio e grafeno para Brasil;
9 - Invasões caíram de 43 para 1;
10 - Posse de arma com plebiscito já aprovado em
2005;
11 - Ramires reduz contrato de 45 milhões;
12 - Batista é extraditado;
13 - 2000 salários de preso da ditadura eliminados;
14 - Redução drástica de assessores;
15 - Redução de ministérios de 29 para 22;
16 - Extinção de verbas para eventos diversos;
17 - Enfrentamento das ONGs no país;
18 - Redução do bolsa família inicial de 500 mil
fraudes espontâneo;
18 - 13° para o bolsa família;
19 - Não deu cargos políticos;
20 - Construiu + de 200 poços artesianos;
21 - Várias estradas foram construídas pelo Brasil;
22 - Obra do São Francisco adiantou 70% e 46% em
duas áreas diferentes;
23 - Sobra de campanha de 1.600 milhão;
24 - Propaganda com Life de graça;
25 - Fechamento do fórum de SP;
26 - Suspensão de venda de gasolina por 80 centavos aos países do mercorsul;
27 - Abertura do BNDES com devolução histórica;
28 - Parada de remessa para ditaduras;
29 - Retirada de 8000 pardais;
30 - Dessalinização no Nordeste com perfuração
de 208 poços a 6 mil reais por unidade;
31 - Usina de dessalinização portátil com tecnologia
de Israel e implantação da primeira de grande porte;
32 - 16 helicópteros mais um caverão doado por Israel;
33 - Indicação de Paulo Guedes com PHD em economia;
34 - Criação do novo Mercosul sem Venezuela;
35 - Devolução mensal do BNDSE;
36 - Desativação da casa do torto;
37 - Aviões nos pátios sem custo, uso em serviço;
38 - Envio de 2 projetos importante para o país;
39 - Extinções de secretarias;
40 - Extinções de 700 conselhos;
41 - Demarcação de terras;
42 - Privatização da Eletrobras;
43 - Extinção do CONSEA;
44 - Extinção dos ministérios do Trabalho, da
Cultura, das Cidades, Esportes e Integração Racial;
45 - Direitos humanos, blogs, movimentos, sindicatos, jornalistas, associações pararam de rever verbas;
46 - Uso das áreas indígenas para produção;
47 - Recuperação nas riquezas de Roraima, Pará e
Amazonas;
48 - Poços artesianos com energia solar ao preço
de 6.000 reais;

49 - Veto da criptomoeda com economia de 44
milhões;
50 - Corte de 21 mil cargos nas áreas federais;
51 - Acabou o sistema mais médicos com admissão
de 11 mil empregados brasileiro;
52 - Acabou com o foro de São Paulo;
53 - Despesas com passagens, alimentações de
ministro;
54 - BR 050 com 54 km Catalão x Cristalina
55 - Revisão dos contratos feitos pelo PT de bilhões;
56 - 40 pontos na carteira com 10 anos;
57 - Finalização da placa do Mercosul;
58 - Saída da UNASUL;
59 - Criação do portal único economia 100 milhões;
60 - Redução de 25% dos assassinatos.
61 - Crescimento das viagens dia países sem necessidade de vistos.
62 - Rombo do BNDSE daria para construir um
novo Brasil.
63 - Ouviu os índios nas suas reivindicações;
64 - Troca de reitores nas faculdades federais;
65 - Luta arduamente contra o congresso, sindicatos,
jornalistas, justiças, ONGs. Fack News, a Globo e o STF;
66 - Pente fino nas aposentadorias e no bolsa família;
67 - Luta pela liberação da medicação contra o câncer de graça, impedida por lobistas dos laboratórios;
68 - Redução com alimentação, transportes, seguranças, eventos, moradia;
69 - Acabou com o toma lá dá cá, contrariando os
corruptos infestados nas duas casas;
70 - Suas viagens tem o menor número de participantes nos últimos trinta anos;
71 - Lutou com ELE NÃO na maior parte da elite
artística brasileira;
72 - Trabalhou com colostomia durante meses;
73 - Sem tempo, sem dinheiro, sem apoio, com 7
segundos e Life na varanda;
74 - Equipe econômica cobrando dos ex-governadores por rombos dos Estados;
75 - Privatizações de estatais para melhoria do povo;
76 - Extinção do MST e MSST;
77 - Polícia Federal prende 53 criminosos que
invadiram fazenda;
78 - Homenagem como homem do ano;
79 - Um dos líderes mais influente do ano;
80 - 3 índias fazem parte do governo Bolsonaro;
81 - Voltou o hasteamento das bandeiras e cantar o
Hino Nacional;
82 - 2000 anistiados sem salário, dentre eles FHC,
Chico, Lula, Caetano e Gil;
83 - Acordo com EUA vai trazer mais segurança nas
fronteiras do Brasil contra o tráfico e terroristas;
84 - Plano de micro bacias, indústria de multas do
Ibama e programa de doenças raras pelo SUS;
85 - Economia de 100 milhões com migração para
um portal único;
86 - Sancionada Lei da Simples empresa com crédito baixo pelo BNDSE;
87 - Projeto que acaba os privilégios dos ex-presidentes, inclusive o dele;
88 - Acabou definitivamente com o horário de verão
que tanto prejudicava as crianças e o ciclo biológico;
89 - Lei que cria a empresa simples de crédito;
90 - Eliminou 1870 coordenadores de cursos e 119

cargos de direções em instituição de ensino federais;
91 - Decreto que quebra movimentações de todo
sigilo bancário com recursos público;
92 - Retirada dos cursos de filosofia e sociologia
do currículo universitário;
93 - Demissões dos afiliados de Eunicio, ex-senador;
94 - Derruba programa publicitário do Banco do
Brasil;
95 - Aprovada a Lei da Defesa do Patrimônio;
96 - Inauguração do aeroporto do Amapá parado
a 10 anos;
97 - Mudança da tabela progressiva do Imposto de
Renda mensal;
98 - Comeu macarrão em pé com a faixa presidencial;
99 - Foi ao aniversário do filho de sua assessora
com o tema de Bolsonaro;
100 - Presenteou Yasmim com a camisa do Flamengo
onde essa criança foi hostilizada e ficou 7 dias sem
sair e ir para escola;
101 - Entrega de 88 veículos para a transporte para
pessoas deficientes;
102 - Demite diretora da Embratur por promover um
almoço por mais de 250 mil reais com show de Alceu
Valença;
103 - Privatização dos Correios, empresa sem concorrência e consegue falir;
104 - Os postos da Petrobras no Uruguai serão
vendidos;
105 - Suspensão de assinaturas e revistas no valor
de 18 milhões;
106 - Trabalhador rural não precisará de sindicato
para se aposentar;
107 - Via decreto, 13.710 comunistas das universidades federais no olho da rua;
108 - Construção da BR 163 para escoamento da
soja;
109 - Conseguiu 1.600 milhão em doação para o
Hospital da Santa Casa da Misericórdia em Minas,
pois foi proibido doar o saldo da campanha.
110 - Vacina liberado agora pelo SUS para tratamento da atrofia muscular espinhal, onde famílias não
tinham esse direito.
E ainda assim ....
- A imprensa continua a divulgar notícias negativas e mentirosas.
- Ministros continuarão a ser convocados pela
Câmara e Congresso todas as semanas
...
Envie esta mensagem aos seus amigos
Talvez assim possa chegar até os políticos do Congresso Nacional e aos Ministros do STF para que eles
possam entender de uma vez por todas o que o povo
brasileiro, trabalhador, honesto e democrático quer.
PARECE QUE NÃO ENTENDERAM
A MENSAGEM DAS RUAS.

NR: 111 - O BANCO DO BRASIL retirou a sua propaganda no Bom Dia Brasil
da PTVGlobo às 08:00h da manhã.
Entrou a da FORD. Não compro mais
automóvel dessa marca.
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A MÍDIA E A ESQUERDA
Os principais órgãos da mídia nacional e grande parte dos membros da esquerda brasileira
agem visivelmente contra os interesses do país prejudicando todos os contribuintes que
acabam ficando com um péssimo atendimento dos serviços públicos essenciais. Falta de leitos
hospitalares, faculdades públicas para filhos de ricos a depredarem e fazer manifestações
políticas impedindo alunos pobres que querem estudar sempre incentivado por uma esquerda
corrupta, retrógrada e anti-patriota. Diante de tantos obstáculos encontrados por um governo sério,
pergunto: existe alguma maneira para civilizar, educar e conscientizar esses cidadãos, senão por um
novo governo militar rigoroso e disposto disciplinar esse povo tupiniquim? (19/06)
CPI DA TOGA
No início da atual legislatura fiquei tão entusiasmado com o novo senador Jorge Kajuru que
demonstrava muito ímpeto em levar a frente a "CPI DA TOGA" para apurar deslises supostamente
por alguns dos seus membros de amplo conhecimento da população brasileira, menos pelo novo
presidente do Senado sr Davi Alcolumbre, substituto do senador Renan Calheiros que por sua vez
substituiu o ex-senador José Sarney. Que lástima! Todos estes indiciados e com as suas capivaras
bem vivas. Assim, a CPI DA TOGA não sai mesmo da gaveta salvadora dos indiciados e muito
menos esclareçam o que de mal vem acontecendo com alguns ministros do STF.
O senador Kajuru entrou com a corda todas dizendo que iria atender a vontade da maioria dos
brasileiros indicados por pesquisas. Que tristeza, blefou! Ontem, votando o projeto de "armamento",
ele não seguiu a vontade dos seus próprios eleitores que em pesquisa eram maioria, 61%, declarado
por ele mesmo. Será que o Kajuru não teve o cuidado de pesquisar qual era o índice de mortalidade
antes do desarmamento e como ficou com esse desarmamento só dos bons cidadãos? (20/06)
KAJURU NÃO CUMPRIU A PROMESA
Ainda estou bem lembrado do discurso de posse do senador Jorge Kajuru, admirei muito
o seu propósito de seguir a orientação dos seus rumos políticos baseado em pesquisas
obedecendo a vontade da maioria dos seus eleitores aprovando o tema em discussão. Ledo
engano! De acordo com as suas próprias palavras na tribuna do Senado ele não seguiu esse
propósito, quando os seus eleitores (61%) queriam o armamento, e o Kajuru votou contra. E
agora senador, o que está errado, a sua pesquisa ou a sua promessa? (21/06)
LEI ÁUREA
Diz a nossa história que a Princesa Isabel, no dia 13 de Maio de 1888, assinou a Lei Áurea,
documento que baniu de forma imediata e incondicional a escravidão no território brasileiro.
Que atitude linda e humana foi essa da Princes Isabel, libertando os escravos. Pena que até
recentemente, em tempos de governo petista essa escravatura ainda foi documentada e
devidamente registrado pela ex-presidente Dilma Rousseff contratando 10 escravos cubanos
para trabalhar como médicos no Brasil. Não tinham os nossos direitos trabalhistas respeitados
e ainda recebiam aproximadamente apenas 30% do salário e 70% sendo destinado para a
ditadura de Cuba. Tudo isso ocorreu com o maior silêncio do ministério do Trabalho, Poder
Legislativo e até pelo Pode Judiciário. Que vergonha! Explica essa PT. (22/06)
QUE DECEPÇÃO
Sr Cel Miguez, por gentileza, não deixe de publicar esta carta. Fico agradecido.
Benone Augusto de Paiva
Senti em mim as belas palavras do recém eleito senador Jorje Kajuru em seu discurso
de posse quando afirmava que teria durante o seu mandato uma conduta de seguir
plenamente a vontade manifestada da maioria dos seus eleitores em pesquisas. Com as
sua próprias palavras esta seria a sua decisão política nas votações. Ledo engano! Não
foi longe e já na votação sobre o projeto "armas" ele quebrou a sua promessa votando
contra a vontade dos seus eleitores manifestados nas suas próprias pesquisas (61%), não
teve decisão própria, obedeceu a vontade do sr Luiz Datena para a sua votação numa clara
demonstração de que não tem decisão própria e ainda se manifestando o seu amor pelo
presidiário Lularápio e o seguimento nefasto da sua política destruidora do país. (23/06)
30/06/2019
Domingo que vem é 30 de junho de 2019 e não 31 de Março de 1964. Assim está o espírito de
todos os brasileiros patriotas que não aguentam mais grande parte de deputados, senadores e alguns
togados dificultando e até impedindo um bom trabalho do presidente Bolsonaro em prol do país e
do povo brasileiro. O presidente tem excelentes propostas para melhorar a situação econômica do
país e dificultada a sua aprovação pelo Congresso pelo simples fato do governo estar eliminando
privilégios escusos, impedindo a corrupção e não permitindo a divisão de cabides de empregos aos
partidos que costumeiramente usavam nos ministérios para cobrar as propinas em causa própria e
dos partidos. Acabou a paciência do povo, contamos com o apoio das Forças Armadas e vamos a
partir de domingo para o tudo ou nada e fazer uma limpeza geral no Congresso e alguns togados
partidários também do "quanto pior melhor". Acabou a nossa paciência! (25/06)

benonepaiva@gmail.com

GOVERNO REFÉM DO CONGRESSO
Estamos num momento de definição do futuro da Nação, se errarmos não tem volta! E
mesmo assim muitos congressistas continuam a tratar a política como quem organiza seu
próprio galinheiro preocupado com a quantidade de ovos que vai obter! É revoltante demais!
Agora o governo pressionado admite que mais um item importantíssimo ficará fora da Reforma
da Previdência: os Estados e municípios, pois nossos ilustres parlamentares resistem a assumir
sozinhos o desgaste do endurecimento das regras de aposentadoria. Tem muita gente que não
se conforma com as novas regras, ouvi um parlamentar da Bahia dizendo que no seu estado a
reforma é muito mal vista, e porque correria ele o risco de desgaste com todo seu eleitorado?
São políticos como esse que emperram esta nação!
Com o governo refém do Congresso corremos o risco de ver aprovada uma reforma xexelenta
que não vai tirar o país da crise. A quem importa que o país continue patinando sem avançar?
A todos os partidos de esquerda, incluindo aí o PSDB de Alckmin, que no encerramento da
convenção nacional deste partido, chegou a afirmar que o bolsonarismo é uma mentira, e que
se nivela ao PT! Por que Alckmin fala mal do PT agora se sempre os tucanos se abstiveram de
condenar qualquer ato incorreto dos petistas, zelando pela governabilidade do PT de Lula e
Dilma conforme mandou FHC, e ficando na famosa situação de " em cima do muro" ? Quem
se omite admite, caro Alckmin. Em vez de só falar mal, arregace as mangas e trabalhe em prol
do Brasil! (01/06)
JUSTIÇA É IMPARCIAL ATÉ A PÁGINA 2...?
Toda a sanha de vingança contra a perda do poder se volta agora contra as três frases de
Moro colhidas de forma criminosa por um hacker e divulgada por um site cujo denominação
já diz a que veio:The Intercept. Um prato cheio para Lula e petistas em geral que não negam
o ódio que tem de Deltan Dellagnol e Sérgio Moro, e não por acaso o hacker israelense Tal Prihar
alugou uma casa em Brasília que foi usada por José Dirceu até 2015, quando foi preso e entregou
o imóvel para a proprietária. O tal Prihar foi preso numa ação conjunta entre a Polícia Federal,
o FBI e a Europol sob a acusação de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas na Dark
Web. Será interessante saber o nome dessa proprietária cuja casa é sempre alugada para pessoas
relevantes no mundo do crime. Interessantíssima também é a reação do ministro Gilmar Mendes
que já se pronunciou sobre o caso dizendo não considerar inválido o uso de informação obtida
de forma ilícita, como o diálogo entre o ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Deltan
Dellagnol, como prova em benefício de réus ou condenados. Lembro-me bem de conversas
gravadas entre este ministro com Aécio Neves em 2017, com transcrição de áudio da Polícia
Federal em que Aécio pede ajuda ao ministro e que foram desconsideradas apesar de muito
constrangedoras para a ética e a moral dos personagens em questão, e ainda que os grampos
tenham sido autorizados pelo ministro Fachin. O resultado deste pedido de ajuda de Aécio a
Gilmar Mendes já se fez ver: em abril de 2019 a Justiça extinguiu o processo contra Aécio que
pedia que ele ressarcisse os cofres públicos em R$11,5 milhões . Mais recentemente Gilmar
Mendes encaminhou um processo de Aécio Neves para ser julgado pela Justiça Eleitoral de
Minas Gerais, onde certamente mofará engavetado nos escaninhos da justiça até que ninguém
se lembre mais dele. (12/06)
QUE SE LASQUE O BRASIL!
Manchete de jornal de 13 de junho diz que Congresso e STF impõem novas derrotas ao
governo. Na verdade, para prejudicar imagem de Bolsonaro, impuseram novas derrotas ao Brasil .
Nada importa para essa caterva a não ser a volta ao poder. O Brasil que se lasque. (13/06)
MANANCIAIS, PROBLEMA VELHO
No Estadão de hoje, 24/06 de 2019, uma manchete se destaca no caderno Metrópole,
como se fosse algo inusitado: "Crime organizado coordena invasões em áreas de mananciais de São Paulo". A verdade é que desde 2000 o PT da zona sul de São Paulo, liderado
pela família Tatto, tratou de coordenar as invasões nesta área de mananciais das represas
de Guarapiranga e Billings, já cuidando de arregimentar eleitores para as próximas eleições
da época, e como Lula era a cerejinha do bolo que Fernando Henrique já preparava para
passar o bastão do poder, nenhuma reação houve a estas invasões. Cidadãos inconformados
tentavam alertar mandando cartas as jornais, mas qual...caiam em terreno estéril. Hoje está
tudo ocupado, as águas contaminadas, e nem se pensa em tentar remover tamanha
população dessa região, pois criaria um problema imenso para o governo. Agora o crime
organizado deita e rola sobre a obra iniciada pelo PT.
Depois da porteira arrombada, denunciar é inócuo, não há mais o que fazer, só jogar
palavras ao vento.
Eu dei a cara pra bater, citei até nome. Quero ver se minha carta será publicada...duvido!
(24/06)
montezuma.scriba@gmail.com

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
VERGONHA NACIONAL

O

CEL CARLOS CLAUDIO MIGUEZ
Belo Horizonte/MG

governador Zema alerta sobre falta de recursos para
salários é o título de capa de O TEMPO de 15 de junho. E
por qual motivo que êle não dá andamento ao processo no valor
de R$ 200 milhões que se encontra parado há 18 anos, desde que
os deputados da legislatura 1999/2002 assaltaram o erário mineiro? Seria oportuno que determinasse à AGE- Advocacia Geral do
Estado que tomasse as devidas providências a fim de buscar o
ressarrcimento que os 77 deputados estaduais já deveriam ter
efetuado. Até concordo que os governos do Pimentel e do Aécio
não o tenham executado por ambos terem o rabo preso. Mas o seu
governo não pode se omitir ou será conivente. É mais uma vergonha para Minas Gerais. (Não publicado)
Em consequência estamos publicando em nosso jornal, um
comentário atualizado referente ao mesmo assunto.

Novamente toda a sociedade mineira foi surpreendida com o título de capa de O TEMPO de 15
de junho, anunciando que o Governador Romeu
Zema alertou o funcionalismo sobre o atraso no
pagamento de salários.
Após desastrosas administrações, caracterizadas por isenções fiscais para grandes grupos
econômicos em troca de apoio financeiro nas eleições, além de desvios de recursos em contratos de
obras e prestação de serviços, Minas Gerais convive com seu caixa dilapidado, sem condições de
honrar o pagamento em dia de seus servidores.
O estado das minas de ouro, ferro, diamante
e outras tantas preciosidades, da abundante pecuária, agricultura, indústria, artesanato, turismo,
sempre viu suas riquezas engordarem as contas de
pequenos privilegiados.
O melhor exemplo é a situação de nosso
Parlamento que, na legislatura 1999/2002, pagou

salários exorbitantes aos deputados, contando com
a omissão do Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário e outros órgãos de controle.
Em ação popular que tramita desde 2001,
pede-se a devolução desse verdadeiro saque aos
cofres públicos ao povo mineiro. Os valores devidos, quando nada, serviriam para adiantar parcelas atrasadas de salário de nosso combalido quadro de servidores.
Pergunta-se: por qual motivo o Governo Zema
não cobra a devolução desses recursos? Seria
oportuno que determinasse à AGE- Advocacia Geral
do Estado a adoção das devidas providências a fim
de buscar o ressarcimento que os 77 deputados
estaduais já deveriam ter efetuado.
Zema corre o risco de igualar-se aos governos do Pimentel e do Aécio, sempre coniventes com
essas práticas. É mais uma vergonha para Minas
Gerais.
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CEL RODOLPHO
HEGGENDORN DONNER
Rio de Janeiro/RJ
O Brasil tem que agradecer ao hacker
que invadiu o celular de Moro. Curiosamente, será graças a tal crime que se poderá saber quem é quem nessa batalha contra a corrupção e a infinidade de crimes político que infestam a vida nacional. Quem
precisa estar do lado criminoso, culpando
e desejando o pior para o Juiz e o procurador, e quem apoia o irretrito combate aos
crimes que não é de hoje, vêm destruindo
a moral nacional.
ARNALDO TAVARES DE SALLES
Rio de Janeiro/RJ
Santos Cruz
O general Santos Cruz merece todo
o respeito por sua vida exemplar no
Exército e como cidadão brasileiro que
muito nos honrou junto à ONU. Quando no
comando da missão de paz na República
Democrática do Congo, ele teve como
subordinados 23,7 mil militares de 20 países.
A ele, nossa admiração. (O Globo - 18/06)
CAP MAR E GUERRA
PAULO MARCOS GOMES LUSTOZA
Curitiba/PR
Teoria de Gênero
Segundo a Congregação para a Educação Católica, para fazer frente à "teoria de gênero", o Vaticano sugere , não
impõe, face a autonomia universitária, que
as faculdades católicas tenham uma visão católica do homem e da mulher.A
orientação sexual não é fruto de uma escolha, há que se considerar o sexo biológico e a teoria de gênero não passa de
uma ideologia. Para a Igreja, está havendo uma desorientação antropológica com
a tendência de anular as diferenças entre
homens e mulheres. (O GLOBO 12/06)
IZABEL AVALLONE
São Paulo/SP
Onde está a igualdade?
“Fariam bem o ministro Sérgio Moro
e os procuradores envolvidos nesse escândalo, o primeiro, se renunciasse e, os
outros, se se afastassem da força-tarefa,
até que tudo se elucidasse.” Custo acreditar que o jornal Estadão, a quem reputo seriedade e isenção tenha mudado de
lado. Como pode num editorial, o jornal
pedir a cabeça de Moro e dos procuradores que tanto têm trabalhado para combater a corrupção? Vazamento além de
ser ilegal é engolido pelo jornalismo como certeza? Um jornal que se preza deveria aguardar igualdade de vazamentos. Sobre cervejadas de advogados com
procurador-geral da República, advogados de Lula com ministro na Justiça, nenhuma conversa vazada. Por que não se
cobra mensagens de todos com todos?
Certo o ditado: “de perto ninguém é normal”. Mas de longe podemos ver pelo
trabalho feito pela Lava Jato, que esse
grupo incomoda quem anda fora da linha. Diferente dos brasileiros de bem
que querem o fim da corrupção. Sempre
soube que a imprensa é de esquerda, mas
esperava isenção desse jornal. (11/06)
• • •
Cavalinho vermelho
“Fariam bem o ministro Sérgio Moro
e os procuradores envolvidos nesse escândalo, o primeiro, se renunciasse e, os outros, se se afastassem da força-tarefa, até
que tudo se elucidasse”. Depois dessa, o
Estadão deveria pintar seu cavalinho de
vermelho. Combina perfeitamente com a
linha adotada. (11/06)
• • •
Manchetes tendenciosas
Ha formas e formas de se dar manchetes em jornais. Como autonomia e independência estão cada vez mais fora de

CAIXA POSTAL
ADVOGADO JOSEVAL CARNEIRO
Salvador/BA
Querem me deixar como Rainha da Inglaterra?
Pergunta Bolsonaro
O Congresso Nacional quer dominar o Executivo. A trilogia de Montesquieu, no Iluminismo francês, do século XVII e XVIII, previa que a democracia
é o governo do povo, pelo povo e para o povo, como instituiu a Constituição
norte-americana de 1776, depois consagrada na Revolução Francesa de 1789.
Mas, no Brasil, querem subjugar o Executivo. A Câmara dos Deputados aprovou uma Lei que confere Poder ao Legislativo para indicar os gestores das estatais e das Agências Reguladoras, o que aconteceria se o regime fosse Parlamentarismo. Por esta razão, Bolsonaro, que se queixa e diz que não é a Rainha da
Inglaterra, onde ela Reina mas não Governa. Poderia êle, através da AGU, Advocacia Geral da União, mover uma ADIN, Ação Direta de Inconstitucionaldade,
perante o STF-Supremo Tribunal Federal, para declarar a Lei infraconstitucional
como agressão frontal à Carta Cidadã de 1988, portanto inconstitucional. (23/06)
moda, tudo que se vê são manchetes negativas, tendenciosas, que levam ao erro quem
as lê, pois a maioria dos leitores, infelizmente só leem manchetes. O ministro Sérgio Moro foi ao Senado e por mais de oito
horas ficou ouvindo gente que se esconde atrás do foro privilegiado e imunidade
parlamentar. Agiu com tranquilidade e serenidade. Um homem que enfrentou com
valentia e competência o maior esquema
de corrupção da história desse país foi interrogado por quadrilheiros, cujos nomes
estão na planilha da Odebrecht. São os
bandidos falando com o xerife. Manchetes poderiam ser: 1 - O juiz que enfrentou
a corrupção presta esclarecimentos no
Senado por vazamentos ilícitos. 2 - Moro
- um juiz de coragem e competência enfrenta seus algozes. 3 - Ministro da Justiça, enfrenta na CCJ investigados na Lava Jato. 4 - A esquerda tenta soltar Lula
incriminando Moro, etc. O ministro mostrou que o que fez está dentro da lei e que
conversas entre juízes, procuradores,
delegados e ministros são normais. Infelizmente, a imprensa prefere dar voz a
quem criminosamente invade celulares daqueles que combatem a corrupção. Antes de tudo, é crime e como tal deveriam
ser punidos. Por enquanto os vazamentos são apenas de um lado. Quando sair
do outro quem sabe os parlamentares sairão debaixo de seus guarda-chuvas. A
ver. (20/06)
ADV. ALCYONE SAMICO
Rio de Janeiro/RJ
Jornal Inconfidência - Edição 264
Repassando. Sob nossa vista a edição mensal, de número 264, ano XXV,
do muito aguardado Jornal Inconfidência, que, certamente sob a inspiração dos
Deuses e das estóicas e denodadas ações
do Coronel Carlos Claudio Miguez, lograram jungir a excelência das letras dos que
pensam e se devotam ao BRASIL BEM
BRASILEIRO, à imagem do sonhado
por seus VULTOS IMORREDOUROS.
Em sendo assim, voltados para os anseios mais augustos, dirigimos o convi-te
aos que aqui não achegaram, o preencher do cupon à página de número 18
deste "Caderno Patriótico". (12/06)
TANIA TAVARES
São Paulo/SP
Aleluia!
Aos cuidados do Diretor(a) de Redação
O novo governo ao não querer aceitar o toma lá dá cá, provocou o que não
víamos há muitos anos: os senadores e
deputados tendo que legislar, independente dos assuntos. Há algum tempo as
pautas bombas aborto, homofobia, foro
privilegiado, etc não eram votadas no Congresso, pois os políticos tinham medo
de ficarem mal em suas bases eleitorais.
Sobrecarregam os ministros do Supremo

Tribunal Federal (STF), que não são votados, para decidirem. Agora vamos ver
se tomam juízo e pensem nos brasileiros,
e não fiquem com micuinhas de não votar ou obstruir pautas e projetos necessários só para não ajudar o governo. Está na hora de se tornarem realmente Parlamentares! (12/06)
LUIZ FERNANDO LACERDA
Rio de Janeiro/RJ
Demissão de Levy
O eleitor de Bolsonaro quer ver a caixapreta do BNDES ser aberta, pois era promessa de campanha. Joaquim Levy recebeu essa missão, mas, infelizmente, não a
cumpriu. Bolsonaro é acostumado ao regime militar, em que “missão dada é missão cumprida”. Não sendo assim, pede
para sair, e que venha o próximo (“Após
ataque de Bolsonaro, Levy deixa o
BNDES”, 17 de junho). (O Globo - 18/06)
IZABEL AVALLONE
São Paulo/SP
Caso Levy
Joaquim Levy resistiu a abrir a caixa-preta do BNDES. Ele vinha se comportando como se tivesse mais poder do
que o presidente da República. E vem
Rodrigo Maia dizer que está perplexo?
Perplexo está o Brasil, vendo como age
o atual presidente da Câmara. O deputado
faz caras e bocas para tudo o que o Executivo faz e fala, mas não admite que ninguém meta a colher no Legislativo. Se o
atual presidente do BNDES, Gustavo Montezano, abrir a caixa-preta do banco,
muita gente em Brasília ficará sem dormir. (O Globo - 18/06)
ADV. ELIAS NOGUEIRA SAADE
Belo Horizonte/MG
PT
Depois de provocar o tsunami que
“quebrou” o país, gerando 13 milhões
de desempregados, e o maior assalto aos
cofres públicos do mundo, o PT tenta se
reerguer, aproveitando-se dos espaços
democráticos de nossos jornais, para criticar o atual governo e dar ultrapassadas
lições de administração, como é o caso
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de deputado Reginaldo Lopes em seu
artigo “Brasil já está no seu sexto ano
de déficit fiscal” (Opinião. 18.06). Ora,
diminuir a carga horária é desestimular
os investimentos, e não há condições de
o poder público iniciar obras, pois o dinheiro de BNDES, CEF e BB foi desviado. (O Tempo - 19/06)
MARCOS COUTINHO
Rio de Janeiro/RJ
Bolsonaro estava certo ao exigir que
Levy desistisse de nomear Marco Pinto
para uma função no BNDES. O Presidente
vê o PT como um câncer que tem de ser
extirpado. Portanto, eliminar células cancerígenas de seu governo faz parte da
estratégia desde que tomou posse na Presidência da República. (O Globo - 18/06)
GENERAL DE BRIGADA
LUIZ ANTÔNIO R. MENDES RIBEIRO
Belo Horizonte/MG
Articulação
A decisão de Bolsonaro de atribuir a
outro ministro a coordenação política do
governo junto ao Congresso, em substituição a Onyx Lorenzoni, da Casa Civil,
tem razões lógicas. Sendo Onyx, Rodrigo
Maia e Davi Alcolumbre do Democratas,
o governo tem tido sérias dificuldades
para aprovar suas propostas no Congresso... Que o novo ministro consiga desatar
este imbróglio e aprovar as propostas
governamentais.(O GLOBO 22/06)
APOSENTADO
BENONE AUGUSTO DE PAIVA
São Paulo/SP
Blasfêmia de Davi Alcolumbre
Quem é o senador Davi Alcolumbre
para falar em prisão para o herói brasileiros Sérgio Moro, magistrado íntegro,
honesto, patriota e verdadeiro defensor
do povo brasileiro? As suas ruinosas e
despeitadas palavras ditas a respeito do
nosso grande herói brasileiro certamente lhe trará consequências desagradáveis em um futuro possivelmente até
bem próximo. Seja paciente, aguarde e
verás que a vontade do povo brasileiro
estará inteiramente contra a sua, mesmo
sabendo que a farsa montada nos poderes é poderosa num verdadeiro troca
troca de cumplicidades entre si, Congresso e STF. Pode marcar e verás que a
vontade do povo brasileiro derrubará
por terra todas as pretenções ambiciosas e desonestas dos corruptos que
atinge o nosso querido e amado Brasil e
traído pelos corruptos. (25/06)

Twitter
“Tem que fortalecer a Justiça
contra a corrupção, e não
fortalecer os corruptos contra a
Justiça. Estão querendo inverter
os valores morais?”
@amaronogueira
Criticando o projeto do Senado
contra o abuso de autoridade
O TEMPO – 19/06

Prezados Assinantes e Leitores
No mês passado publicamos neste mesmo espaço, um aviso
dirigido aos nossos assinantes e leitores inadimplentes que pela
“ÚLTIMA” vez estaríamos lhes enviando o jornal e que dali em
diante, todos aqueles que não renovassem a assinatura e/ou
não a concretizassem seriam excluídos. Lamentavelmente,
assim tivemos que proceder: cancelamos a remessa do jornal
para 49 assinantes e os de cortesia, inclusive de alguns
que o recebiam há mais de 10 anos!
E ainda não consideramos a partir de janeiro de 2019.
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MODAL FERROVIÁRIO VERSUS MODAL RODOVIÁRIO
N

esta oportunidade vamos retratar
a irresponsabilidade dos políticos
e gestores públicos nos governos federais “democráticos” que sucederam
aos governos militares em 1985 a partir
de quando então, maltrataram, vilipendiaram e roubaram o país.
Tais políticos sempre se omitiram
a disponibilizar o devido valor técnico
comercial adequado bem como os investimentos requeridos de forma a desenvolver e implementar um modal ferroviário eficiente e moderno no Brasil,
como de fato existe na maioria dos países desenvolvidos...
Cumpre salientar que além dos
fretes menores e da acessibilidade a todos os cantos do país que existiam através da Rede Ferroviária Federal - RFFSA,
a qual foi destruída, esquartejada, e finalmente extinta, pelos referidos governantes. Eles impediram e sabotaram
o progresso do Brasil nos últimos 24
anos.
É também fundamental salientar
que o retrocesso de desestimular e desprezar o modal ferroviario, incidiram nos
fatores desenvolvimentistas de economia segurança e menor risco de incidência de acidentes (e óbitos) propor-

*Geraldo de Castro Filho

cionados pelas ferroviais.
É sabido que a ferrovia transporta mais progresso com menos ônus.
Nos dias de hoje, Reverberando
as cargas volumosas por exemplo, UM
VAGÃO PODE TRANSPORTAR 100 a
120 toneladas de insumos, por viagem.
Isto equivale a dizer que um vagão pode
retirar da estrada 4 CAMINHÕES .
Hoje temos no Brasil composições de trens com 100/ 120 vagões em
trechos ferroviários menos especializados. Nos trechos mais modernos, já circulam composições com 200 vagões,
puxados por modernas e potentes locomotivas eletro diesel, montadas no Brasil.
Então, se um vagão pode transportar o equivalente a 4 caminhões, um
trem/dia equivale a tirar das rodovias
400 a 480 caminhões/dia,
No trecho entre Belo Horizonte e
Rio de Janeiro e no trecho Belo Horizonte e Vitória, os quais já dispõem de
sistema de controle de tráfego ferroviário centralizados, modernos, podemos fazer circular em cada trecho nada menos que, 10 composições, sendo
cada uma com 120 vagões carregados
por dia.

Isto equivale a dizer igual a 1200
vagões/dia os quais tirariam 4800 caminhões/dia da rodovia.
Continuando o raciocínio, teríamos, em único mês o expressivo numero
de 300 composições ferroviárias transportando 360.000 vagões. Isto equivale
a afirmar que seriam retirados 1.440.000
caminhões p/ mês das rodovias.
POR ANO SERÃO “17 milhões 280
mil” caminhões a menos em UM ÚNICO
TRECHO ferroviário, digamos entre Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Imaginemos ao menos 5 trechos,
já existentes desde o tempo da RFFSA
de norte a sul do país...
- Imaginemos com a construção
da ferrovia Norte sul e da ferrovia Leste Oeste que estão no radar do atual
governo federal. Tais monumentais e
importantes ferrovias se encontram com
pequena parte dos trechos e ramais executados mas com obras criminosamente paralisadas e projetos ainda incompletos e mal elaborados, apesar de terem consumido milhões de reais em
compra de materiais e contração dos
serviços. Atualmente, estas obras estão aguardando a conclusão da elaboração dos projetos definitivos e dos

processos de concorrências para escolha das empresas que executarão os
serviços da implantação estrutural e
procederão a gestão do modal, dando
enorme salto no desenvolvimento do
país.
A ferrovia, bem administrada com
gestores bem intencionados e preparados, dispondo de regras de circulação
dos trens bem redigidas e fiscalizadas
pode tirar “86,4 milhões” de caminhões
por ano das rodovias brasileiras.
É mister ressaltar, o extraordinário numero de acidentes e óbitos que
serão evitados. Exaltar a quantidade de
assaltos e roubos de cargas que ocorrem presentemente nas rodovias que
serão impedidos. Exaltar o volume de
combustíveis que será economizado .
Exaltar a melhoria na mobilidade de
carros, ônibus e pequenos caminhões
nas rodovias que certamente será obtida. Exaltar principalmente a rapidez do
acesso das cargas ao seu destino final
que será alcançada …
ACORDA BRASIL!!!
ESCOLHA POLÍTICOS
RESPONSÁVEIS PARA
CONDUZIR A NAÇÃO!!!
*Engenheiro Ferroviário

CENTENÁRIO DO COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA

C

om extraordinária vibração, transcorreu
no dia 1° de Junho deste a solenidade que
assinalou o primeiro Centenário de criação do
Colégio Militar de Fortaleza. As raízes históricas
desse glorioso Estabelecimento de Ensino do
Exército Brasileiro, que também é conhecido
como “Casa do Outeiro”, datam do fim do Império, quando foi criada a Escola Militar do Ceará1° de fevereiro de 1889,- sendo extinta no final daquele
século. No ano de 1919, foi então criado o Colégio Militar
do Ceará e o seu ano letivo teve inicio em 1° de junho,
data que ficou consagrada como o da sua criação. Naquele período, o CMC foi comandado por ilustres milita-

Cel Rui Pinheiro Silva

res, destacando-se o general Eudoro Corrêa que o dirigiu por 13
anos seguidos (1923-36), e é por
esse motivo chamada “Casa de
Eudoro Corrêa”. O CMC foi extinto em 1938 e até 1941 ali funcionou
o Colégio Floriano. Em 1942,
retornou ao Ceará o ensino militar com a criação da Escola Preparatória
de Fortaleza (EPF), que funcionou até o
ano de 1961, formando ilustres militares e
destacados civis. A reestruturação do ensino no Exército criou , em 17 de novembro
de 1961, o Colégio Militar
de Fortaleza-CMF- que a
partir de 1989 passou a
aceitar alunas, que vieram
enriquecer os Estabelecimentos de Ensino Militar de notável
encanto, inteligência, beleza e brilho
no seu mais alto fulgor. Este Colégio,
por certo, tem se distinguido dentre os
demais componentes do Sistema de
Ensino Fundamental e Médio do Exército por entregar às Forças Armadas
Brasileiras excepcionais e brilhantes
jovens-guerreiros ou técnicos- que
vêm alcançando os mais altos postos
da carreira militar, e à sociedade cearense os mais distinguidos profissionais que vêm merecendo o reconhe-

cimento e aplausos por sua competência e diferencial
ético. A Solenidade Comemorativa reuniu um número
incalculável de autoridades civis e militares, todos
ex-alunos ou ex-alunas, numa noite em que os acordes da sua excelente banda militar não conseguiram
abafar a extraordinária vibração que tomou conta da
alma e do espírito dos que formaram em marcha militar
no grande estádio da praça do Colégio, retornando ao
tempo de uma juventude saudável e fagueira, desta
feita irmanados às jovens alunas e ex-alunas, sempre
lindas, vibrantes e quase encantadas. Assim, foi o
primeiro centenário. Parabéns aos seus protagonistas, vivos ou que já partiram. Parabéns ao CMF.
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FENART - FESTA NACIONAL DA ARTILHARIA/2019
E

Bolsonaro comanda o desfile do grupamento de artilheiros

m 15 de junho, o Presidente Jair Messias Bolsonaro
regressou a Santa Maria, cidade em que, por ironia do
destino, 26 anos atrás e quase na mesma data (18 de junho
de 1993) havia sido considerado, pela Câmara de Vereadores, persona non grata ao município.
Vindo participar da Festa Nacional da Artilharia, foi
entusiasticamente ovacionado por seus adeptos e admiradores durante todo o trajeto (aproximadamente 12 Km) entre a Base Aérea de Santa Maria e o 3º Regimento de Artilharia Auto Propulsado (Regimento Mallet)
Para desespero da Segurança Presidencial parou, por
mais de uma vez, misturando-se com o público para agradecer as manifestações de júbilo de que era alvo, aos gritos
de Mito! Mito!
Assistiu a encenação da Batalha de Tuiuti, com o fosso e a artilharia-revólver de Mallet, o desfile da Bateria
Histórica tracionada por bois e com a cadência de 80 passos por minuto e a apresentação dos modernos meios de
combate da Artilharia.
Voltando ao seu tempo de capitão comandante de bateria, comandou o tiro de salva de uma bateria e desfilou,
à frente de velhos e novos artilheiros, em continência ao
patrono de sua Arma, o Marechal Mallet.
Após o encerramento da demonstração participou de
um coquetel onde pode confraternizar com seus companheiros de caserna, conhecidos e autoridades.
Por volta das 23:30h deslocou-se para a Base Aérea
de Santa Maria e de lá para Brasília. PEÇA ATIROU !!

Bolsonaro comanda Bateria, fogo!

Governador Eduardo Leite
participa da Festa Nacional da
Artilharia em Santa Maria, com
Bolsonaro e Mourão

Comitiva cercada por apoiadores

O governador Eduardo Leite prestigiou, na noite
deste sábado (15/6), a Festa Nacional da Artilharia (Fenart) 2019, no município de Santa Maria. O evento contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vice Hamilton Mourão.
Pela primeira vez no RS desde que assumiu o mandato, em 1º de janeiro de 2019, o presidente Bolsonaro e
comitiva foram recebidos pelo governador na Base Aérea
de Santa Maria. De lá, seguiram para a sede do 3° Grupo
de Artilharia de Campanha Autopropulsado (GAC AP)
Regimento Mallet, local do evento.
SANTA MARIA, RS, BRASIL, 15.06.2019 - O governador Eduardo Leite prestigiou, na noite deste sábado (15/6), a Festa Nacional da Artilharia (Fenart) 2019,
no município de Santa Maria.
Presidente Bolsonaro vem pela primeira vez ao
Rio Grande do Sul desde a posse, em janeiro passado Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini
O presidente Bolsonaro saudou os presentes, civis e
militares. “Cumprimento o povo maravilhoso do RS. O Papa
está mais ao Sul, mas Deus é brasileiro. Cadê meu chimarrão?”, brincou. Bolsonaro exaltou os valores das Forças
Armadas, como a camaradagem, o patriotismo e o amor à
pátria. “As Forças Armadas fazem tudo pelo povo, arriscando a própria vida para proteger a do povo brasileiro.”
Celebrada anualmente, a festa encena a Batalha de
Tuiuti, travada em 24 de maio de 1866 às margens do lago
Tuiuti, no Paraguai. Armas e um canhão da época da batalha foram utilizadas na encenação, bem como uniformes que remetem aos do passado. A batalha é considerada a maior disputa campal da América Latina, e fundamental para os países da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) na Guerra do Paraguai.
Neste ano, além dos 153 anos da Batalha de Tuiuti,
a Fenart comemora o 218º aniversário do nascimento do
marechal Emílio Luiz Mallet, considerado o patrono da
Artilharia brasileira. Bolsonaro também prestou uma homenagem ao marechal, agradecendo pelos serviços prestado ao Brasil.
O convite a Leite foi feito pelo comandante do Exército Brasileiro, general Edson Pujol, pelo comandante militar do Sul, general Antônio Miotto, e pelo comandante
do 3° GAP AP Regimento Mallet, coronel Alex Minussi.

Bolsonaro cumprimenta o prefeito de Santa Maria,
Jorge Povvobom. A seu lado governador RS

Cumprimentos ao público

Bolsonaro no palanque
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ASSASSINATO DE REPUTAÇÕES

* Carlos Augusto Fernandes dos Santos

“A democracia inclina-se a ignorar ou mesmo a negar as ameaças de que é objeto. E só desperta quando o perigo
se torna mortal ou eminente. Mas, então, ou falta-lhe tempo para poder conjurá-lo ou o preço a pagar pela
sobrevivência torna-se insuportável.”
Jean François Revel
obre do país onde bandidos,canalhas
e políticos asquerosos se empanturram com “dinheiro público”, que de público não tem nada, pois na realidade é
proveniente do bolso e do suor dos rostos
e dos imensos sacrifícios dos seus nacionais.
Mais uma vez, o noticiário da imprensa nos enche de perplexidade, repetindo a cada minuto, a transferência do
julgamento pela segunda turma do STF
do “milionésimo primeiro” Habeas Corpus impetrado pelos advogados do expresidente LULA. Dessa vez, sob a alegação de um “perverso conluio” entre o juiz
SÉRGIO MORO e os membros da equipe
do Procurador DELTAN DALLAGNOL
que teriam montado criativo “quebra-cabeça” para condenar LULA, “sem provas
(????)”, no caso do TRIPLEX DE GUARUJÁ.
As três condenações (em 1ª e 2ª instâncias e no STJ) parecem não ter sido suficientes para mostrar a “maracutaia indecente” que qualquer criança esperta compreende. Todos os juízes e desembargadores estavam acumpliciados quando o condenaram?
É preciso, no entanto, destruir as re-

putações de um “juízinho atrevido” e da
equipe de procuradores de Curitiba que
tiveram a ousadia de iniciar um processo
de moralização das práticas e dos costumes políticos e dar um
basta às históricas
impunidades de uma
nação acostumada a
ser assaltada desde
a sua criação pelos escroques da política.
Causídicos, contratados a peso de ouro, em perorações brilhantes advertem os
magistrados julgadores sobre as Prerrogativas Constitucionais”: garantir a todos os cidadãos (inclusive aos calhordas) o Benefício da Dúvida; o “Estado Democrático de Direito e
o Devido Processo Legal. Artigos, parágrafos, alíneas constantes da Constituição Cidadã, citados em petições cansativas e maquiavélicas, para que os Juízes
do STF jamais se esqueçam que são os
guardiões dela. Às favas a roubalheira e
a impunidade.

E tomem recursos e mais recursos,
em cima de chicanas inesgotáveis que,
segundo palavras do Ministro LUIZ
ROBERTO BARROSO, impetrados por
advogados caríssimos, procrastinam
sentenças sem nunca se chegar (no Brasil) ao Trânsito em Julgado. Segundo ele, só
pobres e negros desvalidos cumprem penas.
A lona do Circo vem sendo montada , há longo tempo,
para livrar o “Santo
de CAETÉS-PE” das
malhas da justiça. Agora, com a colaboração criminosa de escutas hackeadas pelo
Site INTERCEPT, cujas extensas gravações, hoje, foram divulgadas pelo Jornal Folha de São Paulo e transmitidas no
Jornal da Manhã da TV Globo, procuram desqualificar o longo e virtuoso trabalho realizado pelo bem do país. “Ingênuo quem entra em Carvoaria de terno
de linho branco”, diz o velho refrão. E
Foto: Revista Veja

P

MORO julgava bandidos.
Esse Velório está sendo longo e muitas velas têm sido acesas desde a prisão
de LULA, com a colaboração de gente
graúda do parlamento e da justiça, para
desqualificar o trabalho feito pelo Juiz
SÉRGIO MORO e a equipe de procuradores que tiveram a coragem de mostrar ao
país as vísceras mal cheirosas de uma
Escumalha que precisa ser varrida em definitivo do cenário político nacional.
Não dá para acreditar que juízes
experimentados, calejados em inúmeros
julgamentos e que têm a obrigação de conhecer os meandros da criminalidade,
desconheçam o que ocorreu no país nesses últimos vinte anos, desde os julgamentos do MENSALÃO e a continuação criminosa do PETROLÃO. Os senhores juízes têm o dever moral e a obrigação de estarem ao lado da verdade, do
direito e da sociedade.
Estejam cientes, portanto, que os
brasileiros de bem não permitirão e não
concordarão participar da morte e do enterro das reputações de tão dignos e corajosos brasileiros. (24/06)
* General Reformado - Porto Alegre

LIVRARIA INCONFIDÊNCIA
Este livro
poderá ser
adquirido
por
R$ 30,00
(postagem
inclusa)
nos
seguintes
endereços:
jornal@jornalinconfidencia.com.br
www.livrariacultura.com.br
Porto Alegre: Martins Livreiro
Rua Riachuelo, 1291
ivoalmansa@gmail.com
A verdadeira História do mandato do
Presidente Médici

“SOBRE HERESIAS,
HETERODOXIAS E UTOPIAS DO
CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965)
E O TRIUNFO FATIMISTA DA IGREJA”

D

e autoria do Prof. Rogério Cezar Pereira Gomes, é fruto
de vinte anos de pesquisa sobre as consequências
negativas do Concílio Vaticano II sobre a Igreja e a sociedade temporal. Em especial, o autor aponta o papel da
Virgem Maria, nesse contexto sob a denominação de Nossa Senhora de Fátima, em período marcado por crises sociais, econômicas e religiosas no mundo. O conteúdo tem
como base o pensamento defendido por Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP
– Tradição, Família e Propriedade – a quem conheceu pessoalmente e do qual é um
modesto discípulo.
O autor nasceu em Ouro Preto, em 01 de agosto de 1949, é professor aposentado
e tem uma visão bastante crítica quanto ao tema abordado. O livro possui 408 páginas,
edição de luxo, pode ser adquirido sob encomenda por solicitação Narte - editora e
gráfica. Tel.: 3551 0861 e e-mail papelaria@yahoo.com.br. Valor: a combinar com a
livraria

LANÇAMENTO DE LIVROS
Lançado em 3 de dezembro de
2018, na XLII Feira do Livro em
Uruguaiana, com grande sucesso,
o livro de autoria deste Editor
intitulado
“0 4º GRUPO DE ARTILHARIA
75 A CAVALO E A
CONTRARREVOLUÇÃO DE 31 DE
MARÇO DE 1964 NO RIO
GRANDE DO SUL”.
Para adquiri-lo por R$20,00
(remessa postal
inclusa) envie seu pedido para:

jornal@jornalinconfidencia.com.br
com o comprovante de pagamento
(Banco do Brasil - Agência 3489-4 c/c 140.724-4)

Em Belo Horizonte,
no Jaraguá, na noite
de 11 de maio, J.
Cláuver lançou seus
dois últimos livros
intitulados “Contos e
Crônicas” tratando
de ‘causos’ de quartel
e “Serro, Serranos
e Eu”apresentando
casos de quando foi
Delegado do Serviço
Militar no Serro.
Poderão ser adquiridos pelo e-mail:
jclauver@terra.com.br

O FORO DE SÃO PAULO

F

ruto da sua pesquisa em 26 anos
de existência da nefasta organização, a
Jornalista Graça Salgueiro expõe de maneira clara e objetiva
as origens do Foro, a
sua atuação nestas
três décadas e a situação atual, destacando as lideranças, o modus operandi e as fontes de recursos.
Ressalta a forma traiçoeira, vil e deletéria do Foro em prejuízo da democracia,
das instituições e da célula-mater da sociedade - a família.
O Foro de São Paulo: A Mais Perigosa
Organização Revolucionária das
Américas, poderá ser adquirido pelo
e-mail: g.salgueiro@terra.com.br
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UMA HISTÓRIA QUE NEM O POVO DE SABARÁ
E DE BELO HORIZONTE CONHECIAM

*Edelberto Augusto Gomes Lima

VOCÊ SABIA QUE O NOME DE BELO HORIZONTE, FOI DADO PELO POVO DE SABARÁ,
QUANDO A NOVA CAPITAL MINEIRA AINDA PERTENCIA A SABARÁ?
VOCÊ SABE A HISTÓRIA DA CAPITAL MINEIRA, EXTRAÍDA DO ÚTERO DE SEU MUNICÍPIO MÃE?

E

m 12 de abril de 1890, antes da oficializada a
mudança da capital, Curral Del Rei, pelo Decreto
nº 36 da mesma data, já passou a denominar-se Belo
Horizonte, como se depreende da leitura do referido
decreto, assinado por João Pinheiro da Silva, a seguir:
“O doutor Governador do Estado de Minas
Gerais resolve determinar que a freguesia do Curral
D’El Rei, município de Sabará, passe a denominar-se
de ora em diante, Belo Horizonte, conforme foi requerido pelos habitantes da mesma freguesia. ........
Em maio de 1894, através do Decreto nº 712, de
14 do mesmo mês, é autorizada a desapropriação de
todos os terrenos, prédios e benfeitorias do distrito
de Belo Horizonte, município de Sabará, que se achavam compreendidos em uma planta previamente aprovada pela comissão de estudos das localidades
indicadas para Capital do Estado.
Ainda em 1894, através do Decreto nº 716, de 5
de junho, assinado por Afonso Penna (Affonso Augusto Moreira Penna), então Presidente do Estado,
ficou desligado do município de Sabará, o território
do distrito de Belo Horizonte.
Em 12 de dezembro de 1897, através do Decreto
nº 1085, do Presidente do Estado, Chrispim Jacques
Bias Fortes, é declarada instalada a CIDADE DE
MINAS e para ela é transferida de Ouro Preto, a sede
dos Poderes Públicos do Estado de Minas Gerais.
Em 1º de julho de 1901, através da lei nº 302, de 1º
de julho de 1901, mudou-se o nome da nova Capital, de
Cidade de Minas, para BELO HORIZONTE.

A PINTURA MOSTRA O ENCONTRO DO RIO SABARÁ COM O RIO DAS VELHAS, NA ENTRADA DA
CIDADE DE SABARÁ, PARA QUEM VEM DE BELO HORIZONTE. (Ela é de autoria do grande artista
sabarense e que tem atelier ao lado do chafariz do Kaquende em Sabará, DAVI JUPIRA.
NOTAS: Trechos extraídos do meu livro “Sabará: fragmentos de sua história no período imperial” – 2ª
edição – ampliada. Livro disponível para leitura, entre outras bibliotecas, na municipal, na da faculdade e,
talvez, na da Casa de Borba Gato, todas de Sabará, além na do IHGMG e no Instituto Cultural Amílcar
Martins, ambos em Belo Horizonte e também na CASA DE CULTURA DE SÃO DOMINGOS DO PRATA.
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RECEITA DE PRESIDENTE
NA MARAVILHOSA INFÂNCIA DO FAZ DE CONTA
o curso da primeira infância reconhecemos os pais e irmãos e no rico imaginário
criamos reinos onde coabitamos com os nossos primeiros super-heróis protetores.
A imaginação viaja: Ah!, como era garboso aquele príncipe montado no cavalo branco
comandando a guarda do castelo onde nós e os nossos heróis podíamos brincar despreocupadamente!
À medida em que fomos crescendo, os nossos protetores adquiriram formas reais
porquanto passaram a se fazer presentes no nosso dia a dia: a polícia chegou ao cenário
não dando trégua ao ladrão de galinhas, vieram os guardas noturnos, o bombeiro apagando
o fogo, a curandeira receitando emplastro sabiá ou curando-nos de espinhela caída, o
doutor cuidando da tosse, a mamãe remendando os nossos joelhos pra lá de ralados.
Precisávamos de proteção e éramos protegidos.
Ah!, como o antigamente era gostoso de ser vivido!
E assim tem sido.
À medida em que crescemos, nos cercamos de redomas,
do amparo de regras de convivência harmoniosa e de princípios
legais e morais.
Quando menos damos conta, já estávamos participando
do processo de aprimorá-los, de velar pela sua execução, de
tornarmo-nos parte ativa no processo de construção da sociedade.
Era a hora das escolhas primárias, que tanto podiam se
dar pela opção de difundirmos conhecimentos entre os mais
moços, como para ampliar as nossas competências nas artes e
ofícios, na ciência, na busca imperiosa da proteção da sociedade, da democracia, da soberania, do estado, do fortalecimento
do casulo coletivo nacional.

N

OS CICLOS SOCIAIS
A construção da sociedade ocidental faz-se por ciclos
não precisamente identificados com o espaço-temporal.
Vitoriosa no campo de batalha, a sociedade experimentou dias de grande euforia que foram substituídos por um longo
período nada edificante de déficit nos bons costumes.
Fez-se necessário aplicar um freio de arrumação.
Os heróis dos romances de cavalaria estavam aprisionados nos livros nas velhas bibliotecas.
Havia um vácuo de heróis.
O Super-Homem, o Capitão Marvel, o Capitão América, o Batman, o detetive Dick
Tracy e o Agente 007 acorreram em socorro da sociedade. Ufa!, sentimo-nos protegidos.
QUANDO O HOMEM SE DEFINE
Chegada a hora de fazer a definitiva escolha profissional, o homem dá o passo
mais importante da sua vida.
De boas escolhas resultam, para exemplificar, figuras ímpares como a de um juiz
que aplica a lei com precisão cirúrgica, a de um economista obstinado em reformar o presente visando à sobrevivência econômica da nação, e a de um político, dotado de uma determinação de acertar, ça va sans dire, que ultrapassa o que, ordinariamente, estávamos
acostumados a encontrar no homem público comum.
Se recuarmos à adolescência, guardadas as devidas proporções, o capitão Bolsonaro
personifica hoje a busca de ontem pelo certo, pelo justo. Aos leitores mais novos, que
só “ingressaram” no universo dos cartoons e dos comic books décadas depois, é gratificante verificar que o capitão como quê dá vida ao Spider-Man.

Paulo Guedes
O recado da maioria do Congresso Nacional
está claro para o Presidente, deixe a gente
roubar, ou você não governa!

Que os incomodados com estas comparações venham às críticas, aos cartoons, aos HQs, às páginas de humor. Vai ser divertido.
A tribuna é livre e a democracia estimula o debate. Mas que
também venham à tona os vilões e vilães: Abominável, Red Skull,
Lukin, Scorpion, Hidra, Martinique Jason, Caveira, Typhoid Mary,
dentre tantas aves de rapina. Outras podem ser encontradas à mancheia
nos anais dos nossos tribunais. Sirvam-se a gosto!

*Lúcio Wandeck
de Brito Gomes

ELE NÃO PASSA DE UM CAPITÃO, UM OFICIAL INTERMEDIÁRIO!
NINGUÉM VIRA CAPITÃO POR DECRETO!
Dizem os críticos de plantão: mas ele não passa de um capitão!
Ora, submeti esta matéria a vários militares de patentes superiores e todos reconheceram a importância do papel desempenhado pelos capitães no
estamento militar.
Nenhum capitão é fruto do acaso.
O Projeto de Lei Orgânica das Universidades Públicas Federais, ao dispor sobre a autonomia didático-científica, pontificou que
“consiste na liberdade para estabelecer políticas e concepções pedagógicas em relação à geração, organização, sistematização, transmissão e disseminação do conhecimento.”
Irretocável.
Não podemos afirmar que a universidade militar, de alguma
forma, contribuiu para balizar esse PL, eis que precede à criação de
instituições civis de ensino, mas inegavelmente faz uso dessa mesma
concepção quando do processo de aprendizado, com uma diferença:
os campi universitários militares, por serem vocacionados para a
defesa armada da pátria, não podem ser objeto de experiências e
concepções meramente filosóficas, porque quando o canhão do
inimigo troa não o faz simplesmente pedindo passagem: impõe,
apodera, exige rendição.
Os currículos das escolas militares são excelentes e multidisciplinares, incluindo – além de matérias focadas no manejo e
emprego das armas e na sua disposição e movimentação no teatro de
operações nos cenários mais variados – outras matérias focadas nas
ciências humanas, administração da coisa pública, engenharia, economia, informática, línguas, sociologia, pedagogia, história, geografia política, relacionamento interpessoal, direito.
Exige-se, em regime de internato, uma intensa carga horária de estudos durante
quatro anos.
Dentre os níveis clássicos perseguidos no processo de aquisição de aprendizagem,
familiaridade, conhecimento e proficiência, busca-se, caso a caso, conforme o objetivo,
dotar o instruendo de adequada formação para o exercício da missão. O ‘como fazer’ é
assunto complexo, debatido à exaustão no meio científico e pedagógico, incluindo muitas
variáveis. As Forças Armadas utilizam-se do que há de mais inovador nessa área. Ninguém
“vira” capitão por decreto!
RECEITA DE PRESIDENTE
Faz falta muito grande não podermos contar com o nosso ‘poetinha maior’, Vinicius
de Morais, autor da insuperável Receita de Mulher, para que nos brinde com uma Receita
de Presidente. Aliás, nem mesmo podemos supor que ele tivesse inspiração para tal, a
praia dele era outra, a musa, então, nem se fala...
Não há fórmula, não há receita de presidente.
Dando voz ao pensamento dominante entre inúmeros coronéis e oficiais-generais,
permito-me afiançar que o povo fez a melhor escolha e de que o capitão, nem sempre com
luvas de pelica, esmera-se na proteção da sociedade, da democracia, da soberania, do estado, e faz-se nosso casulo. É o herói sócio-político de que precisávamos porque a massa
do bolo das virtudes tinha desandado, o samba atravessara na avenida.
O capitão é perfeito?
Qual o quê!
* Coronel FAB
De Messias, só tem o nome.

LAVA JATO

POR 3 VOTOS A 2, O STF DECIDE MANTER LULA
PRESO NO CASO DO TRÍPLEX DE GUARUJÁ

O

Julgamento na segunda turma

voto do decano do STF, Celso de Melo,
como era esperado, foi decisivo. Alegou
que não havia motivo para soltar Lula e relembrou
que ele já havia sido condenado em três instâncias pela Justiça .
Na nossa opinião se realmente fosse considerada a realidade dos acontecimentos, o resultado mais honesto seria 5x0. Lula, não está envolvido somente no caso do tríplex, ainda vem aí o
sítio em Atibaia, no qual também deve ser condenado e ainda, ao que parece, responderá a mais

N

7 processos. Além disso, é um traidor da Pátria Amada
(permitiu que o cocalero bolivariano Evo Morales
ocupasse a refinaria da Petrobrás sem qualquer reação). É o presidente considerado o maior corrupto da
história universal . Mas o caso é o Ministro do STF,
Gilmar Mendes, renegado até pelos próprios companheiros ministros do STF, como era de se esperar,
votou a favor da liberdade de Lula, tal qual como
Lewandowski. Felizmente Edson Fachin, Cármen
Lúcia e Celso de Mello votaram contra a soltura do
corrupto, mentiroso e traidor ex-presidente.

IX ENCONTRO DO JORNAL INCONFIDÊNCIA

a reunião, serão apresentados e debatidos três importantes assuntos que
interessam diretamente aos integrantes das Forças Armadas: a enorme
defasagem de seus vencimentos, principalmente para os Sargentos e o atendimento do Fusex. Nessa ocasião, apresentaremos um debate que julgamos
mais importante sobre a “Intervenção Militar, Já!” A solução para salvar o
Brasil está aqui! Está mesmo! Se forem postas em execução as propostas

apresentadas, ajudaremos o Presidente Bolsonaro a salvar nossa Pátria Amada
Brasil!
Esperamos o comparecimento de nossos assinantes, associados e colaboradores residentes no Rio de Janeiro, a fim de agradecê-los pessoalmente o
importante apoio espontâneo proporcionados ao nosso jornal, assim como
também, a presença do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão.
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O

NOVO COMANDANTE

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) empossou
ontem a nova diretoria da Corte. O desembargador Rogério Medeiros
(foto) assumiu a presidência da Justiça Eleitoral mineira enquanto o desembargador Alexandre Victor de Carvalho foi empossado nos cargos de vicepresidente e corregedor. Ambos foram eleitos pelo Tribunal de Justiça para
compor a Corte Eleitoral e, em abril deste ano, escolhidos pelos integrantes
do TRE para os cargos de dirigentes. O desembargador Rogério Medeiros assume a presidência em substituição ao desembargador Pedro Bernardes em
virtude do término o biênio como membro da Corte Eleitoral mineira. Desde
junho do ano passado, Medeiros exercia a vice-presidência e corregedoria
da Justiça Eleitoral mineira.
NR: Publicado no jornal “O Tempo” de 19/06 a posse do Desembargador
Rogério Medeiros como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais. Por ocasião do discurso de posse, seu filho Marcos de 7 anos quebrou o protocolo e foi para a Tribuna ouvir o pai de perto.
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NÃO VOTO EM
É IMPOSSÍVEL ESCREVER
CORRUPTO SEM PT

MELHOR DEFINIÇÃO
DE FUNDO ELEITORAL:
“Fundo eleitoral é um
dinheiro que será
roubado de você pra
você eleger quem
vai te roubar.”
O LEÃO FAMINTO
Um brasileiro nato, ao
declarar imposto de renda
no mês de março passado,
o fez da seguinte forma:
“Declaro que tô duro!
E do jeito que pago juros,
vou declarar com meus dependentes: Itaú, Bradesco
e Santander. No quesito
doações efetuadas, foram
dois celulares e um tênis
por assalto.
O dono do Centrão

Esse “causo” já foi publicado por nós faz muito,
muito tempo mas vale a pena ler de novo

A FALHA DE SÃO PAULO informa:

U

m Gaúcho passando suas férias em São Paulo vai
visitar o zoológico. De repente, vê uma menina se
aproximando demasiadamente da grade da jaula do leão.
O leão ataca e tenta puxá-la para dentro da jaula para
matá-la, sob os olhares dos pais, paralisados de terror!
O gaúcho corre e acerta um soco em cheio no nariz
do leão, que dá um pulo, soltando a menininha.
Um repórter da Folha de São Paulo assistiu a todo o
desenrolar da cena e diz ao gaúcho:
- “Senhor, esta foi a atitude mais nobre e corajosa que
já vi em toda a minha vida, garanto que este ato de heroísmo não irá passar em branco. Sou jornalista e o jornal
amanhã trará a história na primeira página. Para complementar, qual é a sua profissão e qual seu posicionamento
político?"
O gaúcho responde:
- “Estou em férias; sou Militar do Exército e nas
eleições para Presidente votei em Bolsonaro."
Na manhã seguinte, o jornal estampa na primeira
página:
"Radical de extrema-direita, ligado à ditadura militar,
ataca imigrante africano, e rouba o seu almoço."
Isto é a FOLHA DE SÃO PAULO...

NEM EM MIL ANOS HAVERÁ
TAL SEMELHANÇA KKK

Em julho de 2005, um assessor do então deputado estadual
José Nobre Guimarães (PT/CE) foi preso no aeroporto em
São Paulo pela Polícia Federal, com US$ 100 mil e R$ 200
mil escondidos na cueca e na mala.
O nobre deputado é irmão de José Genuíno (PT/SP) e foi
eleito deputado federal. Essa cueca do PT permanecerá
pendurada até o caso ser investigado e os corruPTos
julgados, condenados e presos.
Hoje é o líder do PT na Câmara de Deputados!
Não podia ser outro!
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